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 “O que motiva o homem é a 

esperança 
De concretizar seus sonhos, 
E um homem motivado 
Deixa de ser 
Um mero expectador da vida 
Para fazer a história.”  
 

Willian Figueiredo 



 

 RESUMO 
 
 

 Através de um estudo de caso detalhado sobre os sistemas de freio ABS (Anti-lock 
Braking System), este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância e a evolução desse sistema 
no decorrer dos anos e porque se tornou equipamento de suma importância para a segurança 
veicular nacional e mundial. No Brasil, o ABS não era um item de série dos automóveis, o que 
tornava o preço destes mais elevados, porém com a nova legislação (CONTRAN 312), que tornou 
obrigatório o ABS em 100% dos automóveis a partir de 2014, teremos em breve um novo cenário 
nacional com a evolução técnica dos veículos e na segurança veicular. O sistema de freio ABS eleva 
a eficiência da frenagem dos veículos em freagem de emergência, desta forma quando for 
necessário ele pode salvar vidas ao evitar acidentes.  
 

Palavras chaves: freios, ABS, segurança veicular, legislação, tecnologia eletrônica 



 

 
ABSTRACT 

 
 Through a detailed case study on brake systems ABS (Anti-lock Braking System), this 
paper aims to show the importance and evolution of this system over the years and because 
equipment has become extremely important for vehicle safety nationally and globally. In Brazil, the 
ABS was not a standard feature of the car, which made the price of these higher, but with the new 
legislation (CONTRAN 312), which became mandatory ABS in 100% of the cars from 2014, we 
will soon have a new national scene with the technical development of vehicles and vehicle safety. 
The ABS brake system increases the efficiency of the braking vehicle in emergency braking, this 
way when you need it can save lives by preventing accidents.  
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 1. INTRODUÇÃO 
 

1. 1 Motivação 
 Os automóveis evoluíram muito com o passar dos anos, cada vez mais foram 
desenvolvidos sistemas motores para torná – los mais rápidos e potentes, com isso também houve a 
necessidade de desenvolver sistemas de freios mais eficazes para freá-los com mais segurança. O 
ABS foi a evolução dos sistemas de freios convencionais ao longo do tempo no sentido de torná-los 
cada vez mais eficientes.  
 Segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério Público de 2011, ocorreram 40.610 
mil vitimas fatais causadas por acidentes de automóveis no Brasil. Desta forma o Brasil ocupa a 5º 
colocação mundial. Percentualmente, estabelece – se uma proporção de 18 mortes para cada 100 
mil habitantes, sendo que os acidentes nas estradas já totalizam a décima maior causa de mortes no 
mundo, como mostrem os estudos e resultados da referência (TRÂNSITO). 
 Hoje na Europa cerca de 100% dos carros já são equipados com ABS, já nos Estados 
Unidos esse número é de 80% dos carros produzidos anualmente. No Brasil apenas 30 % dos carros 
são equipados com ABS. Esta situação não é somente explicada pelo tempo de adaptação das 
montadoras a esta legislação imposta para o uso do equipamento ABS, mas também pelo preço 
desse equipamento ser caro podendo elevar o preço do automóvel em torno de R$ 2 mil, fazendo 
com que a grande maioria dos consumidores considere somente a parte financeira na compra do 
carro, além disso, temos o desconhecimento de grande parcela da população sobre a segurança do 
ABS. (VOLKSWAGEN). 
 No Brasil em abril de 2009 o CONTRAN liberou a Resolução 312, que obriga que a 
partir do ano de 2010 no mínimo 8% da frota de veículos de passeio novos saídos de fábrica, 
nacionais e importados devem dispor do ABS, em 2011 este numero aumenta para 15%, em 2012 
aumenta para 30%, em 2013 aumenta para 60% e em 2014 chega a 100% dos automóveis saídos de 
fábrica com o sistema de freio ABS. [Anexo I]. 
 Percebe-se que esta Resolução 312 tem como meta a aplicação progressiva do sistema 
ABS, o que permite a absorção desta tecnologia aos veículos novos sem grande impacto pelo 
mercado automotivo nacional. A combinação do cinto de segurança, freios com ABS e air – bags, 
podem expressivamente resultar numa redução significativa em boa parte dos R$ 28 bilhões anuais 
gastos pelo país somente com despesas médicas de internação, socorro e em reparações de danos 
materiais e acionamento de seguros visando redução de custos aliada ao desenvolvimento de um 
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novo conceito cultural em termos de dirigibilidade e segurança. (NORMA). 
1.2  Objetivo 

 
 Realizar um estudo detalhado sobre o sistema de freio ABS para veículos comerciais e 
passeio, incluindo aspectos técnicos, funcionais, legais e principalmente de segurança veicular 
incluindo uma descrição dos componentes específicos deste sistema. Destacar a importância do 
sistema ABS para a redução de acidentes e melhoria de segurança veicular. 
 Envolvendo conhecimentos dos sistemas de freios sem ABS como a disco, tambor e 
estacionamento. O Funcionamento destes sistemas e os componentes integrantes, e os tipos de 
sistema hidráulico e pneumático. 
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 2. Revisão Bibliográfica 

 Desenvolvidos inicialmente para aeronaves os sistemas de freio ABS, ganharam 
espaço nos automóveis devido à alta eficiência na frenagem. Um dos sistemas mais primitivos que 
foram implantados em veículos era o sistema Maxaret de Dunlop , em 1959 , mas que ainda era 
utilizado em alguns modelos de aeronaves, um sistema que se baseava totalmente na mecânica. O 
primeiro automóvel com esse sistema foi o Jaguar MK VU, depois somente em 1966 foi lançado o 
Jessen FF agora com um sistema derivado do Maxaret e como equipamento de série. Em 1971, foi 
lançado o Chrysler Imperial que acompanhava um sistema anti – bloqueio eletrônico que antes era 
totalmente mecânico. (AUTO SCAP)  
 A TRW Automotive lançou o sistema de freio ABS em 1967. A Bosch que lançou o 
sistema de freio ABS em 1978. Este sistema foi lançado com a versão 2.0 que pesava cerca de 6,3 
Kg, mais pesado que a atual versão 8.0, que pesa cerca de 1,5 Kg. (EBAH)  
 Nos veículos comerciais foram lançados pela WABCO e Mercedes Benz no final de 
1981, após terem sidos desenvolvidos em veículos de passeio nos Estados Unidos.
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  2.1 Conceitos de frenagem  

 2.1.1 Princípios básicos da freagem 
 A aderência na área de contato do pneu é resultante entre o deslizamento (λ) do 
mesmo e o solo. A figura 1 mostra as forças e os torques que atuam sobre uma roda sendo 
desacelerada e a equação que descreve o momento de inércia J da roda. (WABCO, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

    
Figura 1: Parâmetros físicos em uma roda freada com ABS. Extraído de (WABCO, 1994) 

 A pressão de frenagem aplicada pelo motorista resulta num torque de frenagem 
determinado por MB, que está equilibrada com a força de frenagem FB atuante no perímetro da 
roda e o momento resultante  Ј x ω. O torque frenagem MB pode incluir não somente o freio de 
serviço, mas também o freio de estacionamento se acionado juntamente com o freio de serviço e de 
qualquer outro freio auxiliar (freio motor). 
 Podemos considerar que quanto maior for à ação do motorista numa tentativa de parar 
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o veículo maior será o torque de frenagem e consequentemente levará a uma maior força de 
frenagem até que a máxima aderência (coeficiente de atrito) seja alcançada, colocando esta situação 
dentro de um equilíbrio estável. 
 Pode – se então sintetizar que na maioria das aplicações de freio, observando essa 
situação, que quando a força de frenagem FB é rigorosamente proporcional ao torque de frenagem 
MB a desaceleração angular da roda w é suave, concluindo que a parada do veículo será 
correspondente a este movimento.  
 Mesmo em uma situação que o veículo esteja totalmente carregado, as forças de 
frenagem normalmente não são suficientes para exceder a estreita região de estabilidade da curva   
μ x λ. No entanto, se o veículo estiver totalmente descarregado, ou parcialmente descarregado e não 
possuir um sistema que possua dispositivos sensíveis à carga e o acionamento da força de frenagem 
for excessivo inclusive numa superfície escorregadia a roda que estiver com uma frenagem 
excessiva desacelera rapidamente e atingirá a chamada área de instabilidade da curva μ x λ. Caso a 
pressão de frenagem não seja reduzida a tempo ocasionará no travamento da roda e na eventual 
perda de dirigibilidade do veículo. 
 A figura 2 mostra as curvas básicas do coeficiente de atrito quando é aplicada a força 
de frenagem  μB=Fb/FN, para pneus de veículos comerciais, a velocidades relativamente normais, 
tanto para superfícies de alta e baixa aderência.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Principais parâmetros físicos I. Extraído de (WABCO, 1994) 
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 Estas curvas podem ainda ser dependentes de outros fatores, tais como: 
 Condições do pneu e da superfície 
 Velocidade do veículo 
 Carga sobre a roda 
 Atrito lateral   
 Temperatura 

 Considerando uma situação em que esteja em pista molhada e o veículo a alta 
velocidade o coeficiente de atrito para rodas travadas (λ=100%) é reduzido consideravelmente se 
comparado ao seu valor máximo possível. Por outro lado, em pista seca ou até mesmo somente 
recoberta por neve espessa e o veículo a baixa velocidade seu coeficiente de atrito terá uma redução 
relativamente pequena. 

Visando agora uma situação que o veículo passa por uma frenagem em curva, 
observamos que na figura3, para se manter estável ele tende a aumentar o ângulo de direção e assim 
reduzindo seu efeito de frenagem resultante. Além de seu coeficiente de atrito lateral que vai 
diminuindo conforme o deslizamento e com o travamento das rodas se torna praticamente nulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Principais parâmetros físicos II. Extraído de (WABCO, 1994) 
 O travamento das rodas dianteiras ocasionará na perda de dirigibilidade e resultará na 
instabilidade do veículo, tendo um efeito rápido e acentuado particularmente em pistas com 
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aderências diferenciadas entre os lados do mesmo (por exemplo: pista seca/pista molhada).  
 Se as rodas traseiras de um veículo travarem, rapidamente ele perderá a estabilidade 
direcional. Quando se trata de um veículo cavalo mecânico/semi-reboque ou outra combinação 
articulada, este é o principal fator do chamado “efeito L” ou mais conhecido como “canivete”. 
Assim se o travamento da rodas ocorrerem somente no veículo rebocado este se tornará instável, 
principalmente em curvas e seu efeito será instantâneo deixando o veículo descontrolado. 
 Um objetivo usual dos fabricantes de veículos comerciais é prevenir com eficácia um 
travamento numa frenagem de rodas, principalmente no eixo traseiro. Para se obter tais resultados, 
certos critérios à distribuição dos esforços de frenagem devem ser observados. 
 Com isso, são instalados em diversos tipos de veículos dispositivos automáticos 
sensíveis à carga, permitindo que se tenha uma eficácia em detalhes importantes como: 

 Torque de frenagem em ambas as rodas de um determinado eixo deve ser 
equivalente. 

 Independente da condição de carga, as curvas de coeficientes de atrito de 
cada eixo devem respeitar certos limites. 

 A relação de esforços de frenagem de um conjunto cavalo mecânico/semi-
reboque, carregado ou não, precisa estar dentro de certos parâmetros de 
compatibilidade. 

 Esse dispositivo vai realizar em tempo real a verificação e análise de carga em cada 
ponto de eixo, otimizando o sistema em caso de uma frenagem assegurando uma parada segura do 
veículo.  
 Esses sistemas de freios sensíveis à carga podem auxiliar o motorista quando o veículo 
estiver descarregado e em pista seca, ou realizar frenagens graduais quando estiver em pista 
molhada. Mas, por outro lado, o travamento de rodas não pode ser totalmente evitado por esse 
sistema quando se trata de uma situação que o motorista tem uma reação instantânea, ou de 
diferentes forças de frenagem nos lados dos veículos (tais distorções podem ser em virtude do 
coeficiente de frenagem, ou condições variadas de atrito entre pneu e solo), nestes casos o sistema 
apresenta certa ineficiência. 
 Em geral, os sistemas de freio anti – bloqueio não se aplica a situações em que se o 
motorista aciona o freio gradualmente e em pistas de boa aderência. Entretanto, se o valor do torque 
de frenagem MB excede o valor resultante do produto entre a força de frenagem FB e o raio da 
roda, então passa a atingir a região instável da curva μ x λ. No momento em que o torque de 
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frenagem excede a parte de instabilidade da curva μ x λ, a roda sofre uma desaceleração gradativa, 
durante esse processo alguns valores críticos são ultrapassados, com isso algumas válvulas 
solenóides controladas eletronicamente são acionadas para que a passagem da pressão se reduza na 
câmara de freio, até que a roda reatinja a região estável da curva. Através de novas modulações de 
pressão de frenagem é possível se manter força de frenagem mesmo se a pressão de frenagem na 
roda tiver sido reduzida a zero (Fig.1). Assim a roda é mantida na mais restrita possível região da 
curva de deslizamento e ao mesmo tempo próxima da máxima aderência, o que podemos dizer que 
a roda está na iminência do travamento o que garante um grau de satisfação elevado na frenagem. 
(WABCO, 1994) 
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      3. Sistemas de freios 
 Para chegar ao ABS primeiramente foram criados os sistemas de freio convencionais, 
que possuem uma eficácia não tão elevada quanto o ABS e consequentemente não possui uma ação 
de frenagem capaz de permanecer na iminência de travamento numa quantidade de tempo tão 
grande, mas que é o suporte dos sistemas de frenagem. 

       3.1 Freio a tambor 
 Freio a tambor tem como princípio de atuação a compressão radial das lonas na 
superfície interna do tambor que está junto com a roda em rotação, que através do atrito das lonas 
com o tambor fazem a frenagem, este freio é muito utilizado nas rodas traseiras dos automóveis e 
em todas as rodas dos veículos comerciais. 

 

 
Figura 4. Principais componentes do freio a tambor. Adaptado de (FERNANDES, 2010)  

 Existem três tipos de acionamento das sapatas no freio a tambor o S-came, a cunha e o 
cilindro de roda. O S-came é utilizado no freio pneumático, que através do movimento do ressalto 
S, as sapatas são acionadas. A cunha pode ser utilizada tanto no freio pneumático como no 
hidráulico, e as sapatas são acionadas pelo deslizamento da cunha. O cilindro de roda utilizado no 
freio hidráulico, possuem êmbolos localizados no cilindro hidráulico, que fazem o acionamento das 
sapatas. 
 O cilindro pneumático aciona o S-came, que realiza com o movimento de S, o 
deslocamento das sapatas contra o tambor, as sapatas possuem as lonas acopladas por arrebites, com 
isso são as lonas que fazem a compressão radial, com superfície interna do tambor. E o sistema 
possui às molas para fazerem o retorno das sapatas para a posição original. O conjunto possui um 
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ajustador de folgas ou de curso tubo, para que com os desgastes das lonas o freio não perca 
eficiência.  
 No freio a tambor, em que o sistema utiliza os cilindros hidráulicos para o 
acionamento, são os êmbolos que fazem o deslocamento do conjunto sapatas e lonas contra o 
tambor e o retorno dos mesmos para a posição original. 

 
Figura 5. Freio a tambor hidráulico e pneumático. Adaptado de (FERNANDES, 2010)  

 A disposição das sapatas com o movimento de rotação da roda são classificados como 
sapata primária e sapata secundária. A sapata primária ocorre quando a rotação da roda e a rotação 
da sapata são no mesmo sentido, e sapata secundária quando a rotação da roda e da sapata são 
contrários. Portanto como o sistema é composto por duas sapatas, se uma das sapatas esta no 
mesmo sentido de rotação da roda e a outra no sentido contrario é chamado de primária – 
secundária, quando as duas estão no mesmo sentido é chamado de primária – primária e por fim 
quando as duas estão em sentido contrario é chamada de secundária – secundária.  

   3.2 Freio a disco 
 O freio a disco tem como principio de atuação a compressão axial das pastilhas sobre 
a superfície lateral externa do disco que está solidário à roda em rotação. O acionamento pode ser 
tanto hidráulico como pneumático. O cilindro, quando acionado, pressiona as pastilhas contra o 
disco, que através do atrito faz a frenagem do veículo. 
 Os principais componentes do sistema de freio a disco são basicamente o cilindro 
pneumático ou hidráulico, as pastilhas, o disco e a pinça (caliper). Existem dois tipos de disco de 
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freio: o ventilado e o não ventilado. O disco ventilado possui um canal de ventilação interno que 
permite maior refrigeração dos freios e menor peso. O disco não ventilado é maciço e menos 
exposto à contaminação externa. Assim como o disco, existem os tipos de caliper fixo e flutuante. 
No fixo as pastilhas são acionadas separadamente por pistões de ambos os lados e no flutuante a 
pastilha interna é acionada por pistões e a pastilha externa move-se por reação ao acionamento da 
pastilha interna contra o disco. 
 

 
Figura 6. Freio a disco hidráulico e pneumático com pontes fixa e móvel. Extraído de 

(FERNANDES, 2010)  
 O freio a disco tem, quando comparado com o freio a tambor, um desempenho mais 
estável, menos sensível ao atrito, menos afetado pela temperatura e velocidade, com maior 
facilidade de manutenção, maior estabilidade direcional e melhor ventilação. Por isso, o freio a 
disco é mais utilizado nas rodas do eixo dianteiro dos veículos, que são responsáveis pela 
dirigibilidade destes. Utilizado nos veículos comercias, o hidro-vácuo nos veículos de passeio é 
composto por um freio hidráulico assistido por um booster a vácuo que permite reduzir o esforço de 
aplicação do pedal de freio pelo motorista. 
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  3.3 Freio de estacionamento 
  O Freio de estacionamento deve ser totalmente mecânico para evitar que em caso de 
problemas de elétrica ou eletrônica, não haja acidentes. O freio de estacionamento é regulamentado 
pela NBR 10966, NB 1256. 
 O freio de estacionamento deve manter o veículo parado em uma pista ascendente ou 
descendente, mesmo quando o carro está estacionado com ausência do condutor. Os freios de 
estacionamento podem ter acionamento eletrônico, porém a ação de manter o veículo parado deve 
ser puramente mecânico. O condutor deve ser capaz de realizar esta ação de frenagem sem deixar 
seu assento. 
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4. Sistema ABS para veículos comerciais 
4.1 Sistemas de freio anti – bloqueio (ABS) para veículos comerciais 

 O objetivo do sistema de freios anti – bloqueio é impedir o travamento das rodas de 
um veículo durante a freagem. O ABS possibilita que o atrito lateral seja mantido mesmo nas rodas 
que estão sendo desaceleradas naquele determinado momento em que ocorre a aplicação total dos 
freios. Assim, o veículo mantém sua estabilidade e dirigibilidade dentro dos limites físicos. 
 Ao mesmo tempo, o atrito de frenagem entre pneu e solo é adequado para que a 
desaceleração e a distância de parada sejam otimizadas, pois quando a máxima aderência disponível 
é utilizado na freagem, temos a maior força de freagem aplicada no veículo. Portanto, temos a 
máxima desaceleração e o mínimo espaço na freagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figura 7: Sistema ABS para veículos comerciais. Extraído de (WABCO, 1994)  

 Prosseguindo a partir da implementação de sistemas simples nos Estados Unidos, o 
sistema ABS para veículos comerciais foi introduzido na Europa, para que fossem 
comprovadamente eficientes. 
 Tanto o projeto e os princípios de controle deste sistema de quatro canais com controle 
individual por roda, obtiveram aceitação no mercado europeu de veículos comercias e firmaram a 
base para a segunda geração (versão B) introduzida em 1985, oferecendo um conjunto de sistemas 
modulares. (WABCO, 1994)  
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 Além disso, esta segunda geração proporcionou uma extensão do ABS, implementada 
de um sistema anti-deslizamento para rodas de tração (ASR), primeiramente introduzido para 
veículos comerciais em 1986, também pela WABCO. 
 Os sistemas ABS e ASR têm provado ser extremamente confiáveis na utilização em 
veículos comerciais. Apesar de sua intensa complexidade, a experiência operacional e produtiva de 
milhares de veículos tem demonstrado sua alta confiabilidade. 
 A demanda de mercado não cresceu somente nos Estados Unidos e Europa, mas 
também Japão, Austrália e Brasil, onde em conjunto com a Mercedes Benz a WABCO iniciou seus 
primeiros testes em 1987, tendo ocorrido a introdução oficial dos sistemas ABS/ASR em dezembro 
de 1990. Mais de 200.000 sistemas ABS WABCO, onde 70.000 dos quais com ASR, foram 
fornecidos no mercado mundial até o fim do mesmo ano. Sabe-se ainda que a comunidade Européia 
passou a exigir através de sua legislação a utilização de sistemas de freios com ABS para certas 
categorias de veículos comerciais no fim de 1991 .Consequentemente, essa exigência por meio da 
legislação impulsionou um aumento gradativo na produção desse sistema, gerando uma redução de 
seu custo. 
 A WABCO se adaptou às novas necessidades e desenvolveu uma terceira geração de 
ABS – versão C. Esta versão possibilita a utilização de sistemas modulares específicos para 
reboques e semi – reboques (VARIO C), introduzida em 1989, e sistemas 4 e 6 canais para 
caminhões e ônibus , disponível a partir de 1990. 
 Ambos os sistemas são baseados em tecnologias eletrônicas de alto desempenho, 
assim como o armazenamento de dados e princípios de diagnóstico. Os sistemas ABS/ASR de 4 e 6 
canais oferecem a utilização opcional de um limitador de velocidade integrado. Além disso, 
algumas opções especiais para situação fora-de-estrada, tanto do ABS como ASR, podem também 
ser selecionados pelo comando especial “Off-Road”. 

4.2 Estratégia de Controle 
  Conforme o carro se encontra em movimento a roda dentada se mantem em rotação e 
o sensor indutivo capta esse movimento através de uma estratégia de pulsos da roda dentada, ou 
seja, quanto maior a quantidade de pulsos proporcionalmente será a velocidade da roda e vice-versa. 
  Essa análise será feita a cada milésimos de segundo é enviada por um sinal analógico 
através do cabo do sensor indutivo até a ECU, esta por sua vez receberá o sinal analógico, 
converterá para sinal digital e fará instantaneamente comparações entre a velocidade de roda e 
velocidade do veículo. Se o comparativo estiver igualado o carro está em estabilidade. Porém, caso 
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a velocidade da roda em alguma dessas comparações esteja abaixo da velocidade do veículo, 
converterá o sinal digital novamente para analógico e imediatamente será enviado para a válvula 
moduladora de pressão e esta atuará na frenagem da roda. Uma pressão será acionada na roda 
através do disco e esta terá a tendência de reduzir seu movimento. Enquanto isso, a ECU enquanto 
isso analisará o sinal vindo do sensor indutivo. Caso o sinal enviado resulte num comparativo de 
estabilização temporário, a pressão se manterá constante sem aumento de pressão. Na próxima 
análise, mesmo com uma pressão constante, a ECU analisa que a roda está para travar. Um sinal 
será enviado até válvula moduladora para que a válvula reduza a pressão e a roda não trave por 
excesso de pressão, na análise seguinte caso a velocidade de roda se encontre acima da iminência 
do travamento, ou seja, a roda não está numa velocidade que possa travar mas para que o veículo 
para na menor distância possível antes que colida com um obstáculo, a velocidade está acima do 
desejado, uma pressão será enviada a roda para que esta diminua instantaneamente, assim este 
processo ocorrerá cerca de 15 vezes por segundo, numa espécie de ciclo de frenagem, fazendo com 
que a roda se mantenha na iminência do travamento que é a eficiência do ABS ao máximo, fazendo 
com que o veículo pare na menor distância possível, com conforto, estabilidade e segurança. 
 

 
Figura 8: Ciclo de controle. (AUTOR, 2012) 

4.3 Componentes do sistema ABS 
4.3.1 Sensoriamento da roda 

 O movimento de rotação das rodas é captado por um sensor gerador de sinal que está 
fixado à manga de eixo associado de uma roda dentada que tem seu movimento solidário ao cubo 
de roda. Assim, o sensor capta a rotação da roda dentada e este envia a informação de velocidade da 
roda para a ECU em intervalos de milésimos de segundos que analisa a informação, caso a roda se 
encontre num situação crítica de frenagem a unidade eletrônica ativará o ABS colocando em prática 
toda a eficiência da válvula solenóide moduladora. 
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Figura 9: Sensores de roda. Extraído de (www.aa1car.com/library/diagnosing )   

 A referência de velocidade do veiculo se baseia nas rodas diagonalmente opostas, 
tendo em vista que, a relação entre o número de dentes e o comprimento da circunferência do pneu 
entre as rodas dianteiras e traseiras devem ser aproximadamente a mesma. As rodas dentadas para 
veículos comerciais médios e pesados têm em média 100 dentes. 
 O sensor indutivo é composto por um imã permanente, um núcleo e uma bobina. O 
fluxo magnético que envolve a bobina é gerado pelo movimento de rotação da roda dentada, 
criando um fluxo intermitente e induzindo uma tensão alternada, cuja frequência é diretamente 
proporcional a velocidade da roda. 
 O sensor WABCO foi especificamente desenvolvido para severas condições de 
utilização e nos mais diversificados tipos de piso para veículos comerciais. O sensor é fixado em 
determinada posição por uma bucha de ajuste especial confeccionada com um material elástico, 
resistente à corrosão. Isto possibilita que o sensor seja pressionado manualmente contra a roda 
dentada durante a instalação e que alcance automaticamente seu afastamento adequado, assim que a 
roda tenha sido girada pela primeira vez. Na montagem, a bucha deve ser montada com uma graxa 
estável à temperatura elevada e à prova de água (graxa de silicone), a fim de proteger o orifício da 
manga de eixo de corrosão e evitar a penetração de sujeira. A ação da bucha também assimila a 
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tolerância advinda da elasticidade do eixo, permitindo a operação normal do sistema ABS 
principalmente a baixas velocidades, quando as folgas tendem a aumentar. Na roda traseira a roda 
dentada é instalada de maneira similar ao cubo traseiro.Já o sensor é instalado na ponta de eixo, 
utilizando-se um retentor especial. (WABCO, 1994) 

4.3.2 Válvula solenóide moduladora 
 A válvula de controle eletropneumático fornece gradual e precisamente a pressão 
exata de frenagem tanto nas aplicações do ABS quanto para o controle do freio diferencial do ASR. 
Geralmente é montada no chassi do veículo, ou em algumas exceções no próprio eixo. Tem por sua 
composição um arranjo composto de um duplo solenoide e duas válvulas diafragmas. 
 Mesmo com um acionamento extremamente rápido dos solenóides estes somente 
influenciam nas câmaras de controle dos diafragmas, entretanto pela construção interna da válvula 
solenóide moduladora, estas controlam a pressão na câmara de freio do veículo. Com as 
combinações dos solenóides entre energizado e não energizado obtemos três funções: 

 Aumento de pressão 
 Conservação da pressão 
 Redução de pressão  

 
 
  
 

  
 
 
 

Figura 10: Sistema de freio para veículos comercias. Extraído de (WABCO, 1994) 
4.3.2.1 Aumento de pressão 

 Enquanto não ativada pelo sistema eletrônico do ABS, a câmara de controle do 
diafragma (2) da válvula de admissão se encontra aberta para a atmosfera. A pressão no pórtico (1) 
instantaneamente eleva o diafragma (3) e chega na câmara de freio através do pórtico(4). Ao mesmo 



29 
 

 

tempo, a pressão de frenagem alcança o diafragma (5) da câmara de controle(6) através da 
passagem pelo assento superior da armadura não energizada(8) o que impede que a válvula de 
descarga seja aberta. Executando uma ação na tentativa de desacelerar a roda do veículo. Em certas 
situações se o motorista reduz a pressão de frenagem o ar que se encontra na câmara de freio flui 
para fora e retorna para o pórtico 1. 

4.3.2.2 Conservação da pressão 
 Quando o solenoide 10 é energizado, a câmara de controle de controle do 
diafragma(2) recebe pressão através do assento da armadura(11) e fecha a passagem entre o 
diafragma(3) e a válvula o que impede a conexão entre o pórtico(4) e o pórtico(1) impedindo o 
aumento da pressão, tornando a pressão na câmara de freio constante. 

4.3.2.3 Redução da pressão 
 Ambos solenóides são energizados na fase de redução de pressão. Como vimos 
anteriormente, o solenoide ativado (10) leva ao corte de fornecimento de pressão a câmara de freio. 
Simultaneamente, o solenóide é energizado (9) fazendo com a câmara de controle do diafragma (6) 
da válvula de descarga fique aberta para a atmosfera através do assento da armadura (8). Nesta 
situação a pressão de frenagem na câmara de freio encontra o assento do diafragma (5) aberto e flui 
para a atmosfera através da válvula de descarga, liberando a roda do veículo. 

4.3.3 Válvula relê ABS para reboques e semi – reboques 
 As válvulas solenóides moduladores apresentam extrema eficiência para veículos de 2 
eixos, porém quando se trata de veículos rebocados com mais de 2 eixos esta apresenta seus limites. 
Estes ocorrem principalmente pelas normas requeridas pelos tempos de resposta dos freios, assim 
como a corrente elétrica necessária para sistemas de vários canais o que impede que o sistema com 
apenas válvulas solenóides seja suficiente para executa o sistema de frenagem com reboque e semi-
reboque. Por esta razão, uma nova válvula ABS, com função relê integrada foi desenvolvida para se 
incorporar a esse tipo de arquitetura para a geração WABCO VARIO C para reboques e semi-
reboques. 
 A sistemática do projeto incorporando a válvula solenóide convencional com suas 
funções básicas (aumento, conservação e redução de pressão), acrescentada da válvula relê ABS 
para reboques e semi-reboques levando em conta a adequação dos projetos dos microprocessadores 
específicos da unidade eletrônica de controle VARIO C para que otimize as diferenças nos tempos 
de resposta e gradientes de pressão obtiveram uma frenagem otimizada para veículos rebocados 
com mais de 2 eixos.  
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4.3.4 Unidade eletrônica de controle ABS/ASR para caminhões e 
ônibus 

 A unidade eletrônica de controle dos sistemas ABS/ASR para veículos comerciais foi 
projetada para ser instalada internamente dentro da cabine do motorista e mesmo possuindo 
diversas funções adicionais, a versão C possui como estruturação física, tanto o peso, dimensões e 
custos reduzidos expressivos em relação às versões anteriores. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11: Unidade Eletrônica de Controle. Adaptado de (WABCO, 1994) 
 Tanto a expansão na utilização da tecnologia SMD (Surface Mounted Devices) e a 
crescente demanda em larga escala de circuitos integrados contribuíram para estas reduções. 
Somente não foi maior uma redução de custos por não se optar por um circuito eletrônico simples, 
visto que o circuito duplo foi mantido na nova unidade eletrônica por apresentar extrema eficiência 
e segurança em sua atuação nas versões anteriores. (WABCO, 1994)) 
 Cada circuito eletrônico responsável pelo controle de duas rodas diagonalmente 
opostas pode ser subdividido em quatro partes: 

 Circuitos de entrada 
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 Circuitos principais  
 Circuitos de segurança  
 Comandos das válvulas solenóides 

 Os circuitos de entrada têm a função de receber os sinais gerados pelos seus 
respectivos sensores, os sinais são filtrados e convertidos em informação digital. 
 Cada circuito principal possui um microprocessador de 16bits programado 
especificamente para o cálculo e interpretação das informações provenientes do circuito de entrada , 
assim como de saída para o controle das válvulas.   
 O circuito de segurança que tem um funcionamento autônomo, basicamente 
compreende um processador de segurança composto por 8 bits, tem a função de checar todo o 
sistema da unidade eletrônica, impreterivelmente desde o início do movimento do veículo , mesmo 
que não esteja numa situação de frenagem. Ainda verificam todos os componentes externos à 
unidade de controle eletrônico, desde os sensores, válvulas solenóides, componentes elétricos até as 
suas respectivas ligações elétricas. Evitando que o sistema tenha qualquer tipo de falha e no 
momento da frenagem o sistema anti – bloqueio não apresente a eficiência necessária, para isso, em 
caso de qualquer inoperância em alguma das rodas, esta por sua vez terá subitamente seu controle 
desligado, mas o sistema convencional continuará funcionando normalmente apenas as funções do 
sistema anti-bloqueio ABS e anti – deslizamento ASR tornam-se inativas. Ao mesmo tempo, no 
painel do motorista uma luz de advertência indicará ao motorista que houve uma falha no sistema 
informando que algum tipo de erro pode surgir mantendo o motorista alerta da situação.  
 Com a finalidade de facilitar o posterior diagnóstico de falhas no sistema, todo tipo de 
erro que ocorrer no sistema é automaticamente armazenado na EEPROM (“Electrically Eraseable 
Programmable Memory”) e podem ser lidos ou apagados da unidade de controle através do 
equipamento de diagnóstico e testes ABS WABCO (“Diagnostic Controller”) conforme a 
normalização ISO. E assim a interpretação dos erros será realizada pelo código de falhas. 
 Os comandos de válvulas solenóides são formados por transistores de potência, 
recebem as informações provenientes dos circuitos principais e tem a função de controlar o 
acionamento das válvulas que atuam diretamente no freio do veículo. 
 Além das conexões elétricas, de entrada dos sensores, de saída de controle para as 
válvulas solenóides ABS/ASR, de relés e luz de advertência, a unidade eletrônica de controle versão 
C ainda possui as seguintes opções: 

 Teclas para mudança de lógica do ABS e ASR (ABS “Off-Road” e ASR “Off-Road”) 
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 Lâmpada para ASR e código de falhas 
 Interface para diagnóstico conforme normas ISO e SAE 
 Interface para diversos sistemas eletrônicos de controle de motores.  

4.4 Ciclo básico de controle   
 O ciclo básico de controle está inicialmente relacionado entre a velocidade de 
referência da roda e a velocidade real da mesma. Uma vez que, a velocidade de referência é a 
relação comum para as rodas de uma mesma diagonal do veículo, obtendo-se desta diagonal os 
valores dos sinais dos sensores respectivos, então o maior valor obtido é denominado a velocidade 
de referência. O deslizamento da roda, por sua vez é a comparação direta entre a velocidade real da 
roda, que é informada através dos sensores, e a velocidade de referência.   
 Na figura abaixo, visualiza-se um exemplo do ciclo de controle com suas variáveis 
mais importantes: limite de desaceleração da roda –b, limite de aceleração da roda +b, e limite de 
deslizamento para desaceleração λ1 e limite de deslizamento para aceleração λ2. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 12: Ciclo básico de controle. Extraído de (WABCO, 1994) 
 Iniciando o ciclo no momento em que o motorista se encontra numa situação de perigo 
e necessitando de desviar do obstáculo pisa bruscamente no freio, inicia-se o processo de frenagem 
do sistema ABS, assim na medida, que a força de frenagem aumenta, progressivamente a roda é 
desacelerada. A partir do ponto 1, a velocidade da roda já começa a ser menor que a velocidade de 
referência, quando o limite de desaceleração –b é alcançado, este é considerado o ponto 2,  aonde a 
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roda alcança a máxima força de frenagem , atingindo a região instável da curva μ x λ significando 
que qualquer aumento no torque de frenagem aumentaria somente a desaceleração na roda e não 
mais a do veículo, por isso a pressão na câmara de frenagem é reduzida rapidamente, assim na 
medida que a pressão na câmara de frenagem é reduzida paralelamente a desaceleração da roda 
diminui, a velocidade deste processo é determinado pela característica da curva de deslizamento μ x 
λ em sua região instável, este processo interrompe quando a desaceleração da roda volte a atingir o 
limite –b, denominando ponto 3. 
 No ponto 3, quando o valor do limite –b for atingido a pressão na câmara de frenagem 
se manterá constante por um tempo pré-estabelecido, geralmente durante esse tempo o limite de 
aceleração +b da roda será excedido, significando que chegou no ponto 4, e durante (T1) o tempo 
em que curva estiver acima do ponto +b a pressão na câmara será mantida constante. Se durante 
esse tempo (T1) de pressão constante o limite de aceleração +b não for atingido (geralmente em 
uma superfície com uma aderência muito baixa), a pressão de frenagem será posteriormente 
reduzida assim que roda atingir o limite de deslizamento λ2. 
 Quando o valor da aceleração reatinge o valor +b, chega-se no ponto 5, aonde a roda 
volta à região estável da curva μ x λ e bem próximo do máximo valor do coeficiente de atrito. A 
partir deste ponto, a pressão de frenagem é rapidamente aumentada por um tempo (T2). Esse 
período é fixado em relação a todo controle realizado até este ponto e será recalculado e reutilizado 
em cada fase posterior. Após esta fase inicial a pressão será aumentada em parcelas determinadas, 
ou seja, como se fosse em “degraus”, significando alternâncias de aumento e conservação de 
pressão. Ocorrendo este movimento a fim do veículo parar com estabilidade e segurança. 
 Essa lógica não é fixa, mas sim adaptável ao comportamento dinâmico das rodas e a 
variação de tipo de solo e suas situações de aderência, o mesmo vale para os limites de 
desaceleração e aceleração da roda, bem como os limites de deslizamento que também são 
influenciados e independentemente adaptáveis aos comportamentos das rodas no momento da 
frenagem. O numero de ciclos deste controle é relacionado com diversos aspectos e 
comportamentos dinâmicos entre eles (aderência da pista, condições dos pneus, torque de 
frenagem). Qualquer freio auxiliar que estiver sendo utilizado no momento da frenagem durante a 
utilização do ABS será eletronicamente controlado, seja ele motor ou retarder.  
 4.5 ABS “Off – Road” 
 Conforme vimos, o sistema do ABS tem como otimização a sua utilização em pistas 
pavimentadas aonde encontra a um plano complexo de estratégia de frenagem a fim de se obter uma 
parada segura do veículo. Porém em operações “fora de estrada” aonde a pista é mais acidentada 
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como superfícies intensamente cobertas por lama, areia, cascalho entre outras. O sistema do ABS 
das versões anteriores A e B, o ABS já possuía uma tecla de ABS “Off – Road” aonde o veículo 
desligava totalmente o sistema de ABS a velocidades inferiores a 15 Km/h e somente permanecia o 
freio convencional, situação em que as rodas dos veículos em determinadas situações poderia travar. 
Durante esse tempo, a luz de advertência ficava acesa no painel do veículo indicando situação de 
ABS “Off – Road”.   
 A geração C por sua vez, tem uma lógica mais avançada e preparada para tais 
situações, incorporando a novas opções quando aciona – se a tecla de ABS “Off – Road” como: 

 Maior deslizamento das rodas quando o veículo estiver a velocidades entre 15 e 40 Km/h 
 Desligamento total do sistema a velocidades inferiores a 15 Km/h 
 Função normal do ABS a velocidades acima de 40 Km/h 
 Luz de advertência quando o ABS “Off – Road” estiver acionado. 

 Deste modo, quando o veículo estiver sobre uma frenagem em operações “fora de 
estrada”, a lógica de funcionamento diferenciada ou a inexistência dela ajudará no “efeito cunha” 
que ocorre em pistas acidentadas, situação em que a utilização de um sistema de ABS aprimorada 
para pistas de boa aderência prejudica a frenagem do veículo pois ao se deparar com uma pista não 
pavimentada a lógica de funcionamento prejudicará a frenagem do veículo tirando a dirigibilidade 
do veículo. Resultando na decisão do motorista do uso ou não da função ABS “Off – Road”. A 
opção “Off – Road”,por outro lado, no momento da frenagem começará um efeito de cunha em que 
a esta na medida que se freia a roda ela afundará superficialmente no terreno servindo como se 
fosse uma cunha na superfície do terreno e eventualmente parando o veículo, embora a 
dirigibilidade e estabilidade do veículo possam estar limitadas, ainda garantem um bom nível de 
segurança. 

4.6 Controle do freio motor ou retarder 
 O sistema de freio ABS é projetado de modo a controlar também o freio auxiliar (freio 
motor ou retarder) este controle ocorre de maneira absoluta “On/Off”, ou seja ou estará ligado 
funcionando normalmente ou o sistema do ABS em determinadas circunstâncias necessárias 
desligará o freio auxiliar temporariamente. 
 No caso do freio motor, o controle é realizado um sinal proveniente da unidade 
eletrônica de controle comanda uma válvula solenóide que bloqueia o fornecimento de ar 
comprimido ao cilindro de acionamento. No caso do freio retarder, o controle é efetuado 
eletricamente através de um relê. 
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 No momento em que ocorrer um deslizamento excessivo ou desaceleração de uma ou 
ambas as rodas de um eixo de tração que estiver sob o sensoriamento e apenas o freio auxiliar 
estiver acionado, este passará a ser desligado até que a situação de possível travamento passar 
quando o veículo estiver sob condições normais de segurança o freio auxiliar será novamente 
acionado. 
 Situação semelhante ocorrerá no caso do motorista aplicar simultaneamente o freio de 
serviço em conjunto com o freio auxiliar, a força de frenagem será tão excessiva que as rodas se 
entraram numa situação de deslizamento que o sistema ABS entrará em funcionamento e o freio 
auxiliar será desligado garantindo uma otimização no freio de serviço, quando o processo de 
controle tiver sido finalizado e o veículo estabilizado o freio motor será reativado.  
      4.7 Circuitos de segurança e detecção de falhas nos componentes 
 Desde o momento inicial em que a ignição do veículo é acionada, o sistema de 
segurança do ABS já se encontra em funcionamento verificando qualquer tipo de avaria em 
qualquer componente do sistema que possa comprometer a eficiência de seu funcionamento. Todos 
esses procedimentos de segurança têm sido progressivamente aprimorados com o desenvolvimento 
das versões do sistema ABS. 
 Essa verificação vai desde uma checagem inicial no momento em que o motorista 
aciona a ignição, juntamente com uma monitoração constante do sistema e uma série de checagens 
ativas cíclicas são realizadas durante o movimento do veículo. Na checagem inicial o sistema checa 
os componentes essenciais do sistema, como as válvulas solenóides moduladora e os sensores da 
rodas. Ao mesmo tempo, a luz de advertência se acende, voltando a apagar – se somente depois que 
todos os componentes forem inspecionados. No caso do sistema verificar uma avaria já no 
momento da ignição, a luz de advertência permanecerá acesa, mesmo que esta não prejudique seu 
funcionamento normal a altas velocidades. Essa checagem ocorre instantaneamente quando se 
efetua a partida do veículo e não constatando – se nenhum tipo de erro quando o carro entra em 
movimento a luz de advertência já se apagou, exceto em situações em que a falha foi armazenada 
anteriormente de se desligar o contato do veículo, (por exemplo, a distância entre o sensor e a roda 
dentada for muito excessiva podendo ocasionar numa perca de eficiência do sistema), a luz de 
advertência permanecerá acesa até que o veículo adquira movimento, quando a unidade de controle 
obter a certificação de que a falha não mais existe, a luz apagará.    
 O monitoramento contínuo e passivo dos sinais de controle e das válvulas solenóides e 
complementado pela checagem ativa dos componentes do sistema do ABS, que é realizada 
repetidamente durante a condução do veículo, com este freado ou não, a unidade eletrônica checa 
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tanto sensores, válvulas e ligações elétricas no que se diz respeito a curto - circuitos e interrupções 
elétricas. 
 Os sensores são adicionalmente monitorados tanto pela continuidade como pela 
intensidade dos sinais que controlam a roda dentada, mas também por excessivas interrupções de 
sinal. Os principais componentes da unidade eletrônica tais como: transistores de potência, 
processadores e os circuitos internos, também se monitoram entre si.  
 Somente possíveis falhas mecânicas não podem ser detectadas pelo sistema de 
segurança, especialmente como vazamentos de ar nas válvulas solenóides moduladoras. Porém, no 
caso de eventuais problemas em outros componentes do sistema convencional de freios, estas 
avarias mecânicas podem ser verificadas pelo motorista ou especificamente durante checagens 
periódicas. 

   4.7.1 Reação do sistema às falhas 
 No caso de uma falha elétrica o motorista é avisado através da luz de advertência. Ao 
mesmo tempo o ABS é então desligado parcialmente ou total, a unidade eletrônica reconfigura – se 
para operar a partir das novas condições vigentes de operação. Com este procedimento a frenagem 
não é adversamente influenciada, uma vez que somente a falha seja ela em algum componente 
interno da própria unidade eletrônica de controle ou externamente à ela (sensor, válvulas, cabo ou 
conector auxiliar) devido a algum tipo de interrupção, somente a roda afetada ou a respectiva 
diagonal é desligada, passando para o sistema convencional de freios.  As rodas isentas de defeitos 
continuam a funcionar controladas pelo sistema ABS normalmente garantindo ainda assim uma 
estabilidade e dirigibilidade mesmo para uma situação de aplicação total dos freios em uma 
superfície escorregadia. O tipo de erro e a frequência de ocorrência relacionados ao problema 
detectado são armazenadas na memória da unidade eletrônica (EEPROM) para posterior análise e 
correção do problema. 
 As configurações aplicadas para caminhões e ônibus (4 ou 6 canais) e a reboques e 
semi – reboques (2S/1M até 6S/3M) reagem diferentemente a falhas em seus componentes 
individuais , garantindo assim uma frenagem segura mesmo somente com uma parte do sistema 
operante. 
 Caso o fornecimento de energia à unidade eletrônica seja interrompido, por exemplo, 
no conector principal ou no conector do ABS para o semi – reboque, todos os seus componentes 
tornam – se inativos não interferindo no sistema convencional. A situação também é válida para 
situações em que ocorra uma falta de fornecimento de energia em função do mau funcionamento do 
relê de alimentação ao circuito elétrico de único dos reboques e semi – reboques, simultaneamente a 
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luz de advertência acenderá no painel do veículo.  
 Mesmo falhas de menos relevância, como a saída de operação por alguns instantes do 
controle do ABS para o freio auxiliar devido ao mais simples mau contato que seja e por mínimo 
tempo que este tenha ocorrido, será armazenada na unidade de memória da unidade de eletrônica de 
controle e a luz de advertência ficará acesa até que o veículo seja desligado. Ao se efetuar uma nova 
ignição e verificando – se que o problema não persiste a luz apagará e somente voltará acender no 
caso da existência de um contato intermitente. 
   4.7.2 Diagnóstico de falhas 
 As unidades eletrônicas de controle (versão C) possuem uma memória integrada com 
os parâmetros necessários para diagnóstico do sistema e armazenam as falhas decorrentes de avarias 
ocorridas durante o percurso do veículo. 
 Além de apresentar praticidade e diversificação para o diagnóstico de falhas o que 
possibilita que para o método de teste não seja obrigatoriamente necessário utilizar um equipamento 
de diagnóstico (conforme ISO 9141) externo ao veículo. Para executar uma análise de erros sem o 
equipamento de diagnóstico é necessário apenas portar o código WABCO de falhas. A operação é 
simples e extremamente útil, porém limitada e se comparada ao versátil “Diagnostic Controller” da 
WABCO. 
 

 
 
 
 

 
 

 
   4.7.3 Diagnóstico ISO  

 Segundo a norma ISO 9141, a interface de diagnóstico dos sistemas ABS 
obrigatoriamente tem que cumprir em sua estrutura uma composição com uma linha K, bidirecional 
e uma linha L unidirecional. A interface de diagnóstico dos sistemas ABS WABCO segue 
rigidamente essa norma, e conjuntamente com o software das unidades eletrônicas apresenta as 
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seguintes opções de análise: 
 Armazenamento dos erros ocorridos, leitura dos erros armazenados, de acordo com o 

tipo e a requência de ocorrência, cancelamento destes na memória. 
 Teste de funcionamento dos componentes 
 Alteração dos parâmetros do sistema ou do próprio diagnóstico. 

 O equipamento “Diagnostic Controller” não é de uso exclusivo somente do sistema 
ABS WABCO, portanto pode ser utilizado para diversos sistemas eletrônicos que possuam uma 
interface de diagnóstico conforme as determinações da ISO 9141.  
 O equipamento acompanha um cartão de programação inteligente que conduzirá o 
operador através do procedimento desde a escolha do software específico para cada tipo de teste e 
apresentará todas as informações necessárias durante o processo no visor do aparelho, o que 
consequentemente dispensa qualquer tipo de manual ou tabela adicional.  
   4.7.4 Código de Falhas 
 O código de falhas (“Blink Code”) pode ser verificado através da linha L 
unidirecional, que está ligada ao massa do veículo, porém em seu circuito possui uma chave 
comutadora que faz a conexão da linha, acionando a chave comutadora a lâmpada de advertência do 
ABS localizada no painel do veículo piscará de forma intermitente de acordo com a indicação da 
falha.  
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Figura 14: Código de falhas. Adaptado de (WABCO, 1994) 
 O código de falhas como visto na figura 14, interpreta a falha através de um código 
dividido em duas mensagens. A primeira parte da mensagem indica qual tipo de sistema ABS está 
instalado (ex: 2 canais, 4 canais, 6 canais ou 6S/3M etc.). A segunda parte representa então a falha 
armazenada nas duas próximas partes da mensagem (F1 e F2). 
 Esta sequência será repetida enquanto a linha L estiver acionada, após a constatação 
do tipo de falha, deve – se desconectar a linha L e aguardar até que a luz de indicação para o código 
estabilize, ou seja, pare de piscar. Em seguida desliga – se a ignição e efetua – se o reparo 
necessário de acordo com a falha diagnosticada. Automaticamente ao se executar o reparo da avaria 
específica a falha é apagada da memória da unidade eletrônica. 
 Acionando – se novamente a ignição do veículo, se a linha L for reconectada a massa 
e se acaso outras possíveis falhas estiverem armazenadas na memória, a luz de indicação 
demonstrará a uma nova falha específica e, conforme descrito, esta poderá ser consequentemente 
corrigida e apagada.  
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5. Sistema ABS para veículos de passeio 
 5.1 Função  
 Sistemas de freios ABS para veículos de passeio são dispositivos com a finalidade de 
controlar o sistema de freio, não permitindo que este numa situação inesperada de obstáculo em que 
se necessita desviá-lo para continuar o seu trajeto ao se acionar os freios independentemente da 
atuação do motorista o sistema impedirá que as rodas travem e prejudiquem o trajeto do veículo, 
com isto o sistema assegura a dirigibilidade e estabilidade veicular. 
 Em geral, distâncias de frenagem menores serão geradas devido ao não travamento 
das rodas, principalmente em situações de pista molhada. Essa distância pode ser reduzida em torno 
de 10% dependendo da intensidade de quanto a pista se encontre e do coeficiente atrito pneu-pista. 
 Em condições especiais de pista, também são possíveis pequenos aumentos na 
distância de frenagem, mas visando manter a estabilidade e a dirigibilidade. 
 5.2 Exigências 
 Desde 1978, quando foram lançados os primeiros veículos em série equipados com 
ABS diversas normas e adaptações visando à melhoria do sistema foram desenvolvidas com o 
intuito de assegurar a plena segurança para o veículo. Desta forma, as atuais exigências a um 
sistema ABS estão descritas e detalhadas na norma ECE – R13. Esta define o ABS como um 
componente do sistema de serviço, e este tem a função de controlar o escorregamento da roda no 
sentido desta, seu controle poderá ser efetuado sobre uma ou mais rodas no determinado momento 
da frenagem. Na ECE 13, anexo 13, estão descritas três categorias. A geração atual do ABS atende 
às mais altas exigências. 
 5.3 Modo de funcionamento 
 Associado ao sistema convencional de freios é instalado entre cilindro mestre e o 
cilindro da roda uma válvula magnética 2/2 (válvula de entrada) com duas conexões hidráulicas e 
duas posições de controle. Na posição normal no processo de frenagem, a válvula fica aberta e há 
um acréscimo da pressão no cilindro da roda, a válvula de saída, igualmente uma válvula magnética 
2/2, está fechada nesse ponto. 
 Conforme a atuação dos freios no momento da frenagem, se o sensor de rotação de 
uma  roda ou mais de uma, medir uma desaceleração abrupta, podendo ocorrer o bloqueio da roda, a 
pressão na determinada roda não pode mais subir, desta maneira, as válvulas de entrada e saída 
estão fechadas e a pressão permanece constante. Se a desaceleração continua, a válvula de saída é 
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aberta para que reduza a pressão. O fluido é bombeado de volta para o cilindro mestre através da 
bomba de retorno. Com o alívio da pressão no cilindro da roda a roda é freada menos. (BOSCH, 
2005) 
 Essa situação de aumento de pressão, manutenção da pressão e redução de pressão, 
pode ser executada em média 15 vezes por segundo dependendo da situação de risco que o veículo 
esteja situado estas funções descrevem o funcionamento e permitem que o veículo pare na menor 
distância possível além de assegurar estabilidade e dirigibilidade. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figura 15: Esquema simplificado do ABS. Adaptado de (BOSCH, 2005) 

 5.4 Variantes do sistema ABS 
 Regulamentações legais referentes aos sistemas de freio exigem um dispositivo de 
transmissão de circuito duplo. Segundo a norma DIN 74000 são estruturadas cinco possibilidades 
de circuito de freio, destas as repartições denominadas II e X se tornaram padrão. Principalmente 
por serem as duas a utilizarem o menor gasto possível em tubulações, mangueiras, conexões e 
vedações sejam elas dinâmicas ou estáticas, devido a esse número reduzido de componentes pode se 
comparar o percentual de probabilidade o mesmo que fosse um sistema de freio simples na questão 
de pane por vazamento. (BOSCH, 2005) 
 Já na situação das repartições HI, LL, HH, no caso de pane no circuito de freio em 
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virtude de sobrecarga térmica de um freio de roda, estes tipo de repartições pode ser consideradas 
críticas, pois numa uma falha de ambos os circuitos de freio numa roda pode provocar o colapso 
total do sistema de freios em questão oferecendo um risco imenso a segurança veicular. 
 
  
 
 
 
 

Figura 16: Configurações do circuito de freio (variantes). Extraido de (BOSCH, 2005) 
 Repartição II (a) 

 Separação eixo dianteiro/eixo traseiro. Um circuito de freio atua sobre o eixo dianteiro 
e o outro independentemente atua sobre o eixo traseiro. 

 Repartição X (b) 
 Distribuição diagonal. Cada circuito atua sobre uma roda dianteira e a sobre um roda 
traseira diagonalmente oposta. 

 Repartição HI (c) 
 Separação eixo dianteiro/eixo traseiro e eixo dianteiro. Um circuito de freio atua sobre 
o eixo dianteiro e o eixo traseiro e o outro circuito atua somente sobre o eixo dianteiro. 

 Repartição LL (d) 
 Separação eixo dianteiro e roda traseira/eixo dianteiro e roda traseira. Cada circuito 
atua sobre o eixo dianteiro e somente sobre uma das rodas traseiras. 

 Repartição HH (e) 
 Separação eixo dianteiro e eixo traseiro/eixo dianteiro e eixo traseiro. Cada circuito de 
freio atua sobre e eixo dianteiro e sobre o eixo traseiro. 
 Assim para cada utilização de veículo e incorporando diversos fatores significativos 
escolhe-se uma configuração ideal para cada situação, lembrando – se sempre a eficácia dos 
circuitos de repartição II e X. Outro ponto em destaque é que para satisfazer as exigências legais em 
relação à ação do freio auxiliar, veículos com maior carga dianteira são equipados com a repartição 
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X. A repartição II no caso é a mais recomendada para veículos com maior carga traseira e para 
utilitários médios e pesados.  
 A configuração do circuito de frenagem, baseia – se em diversas variantes tais como: 
concepção do veículo, categoria, exigências de funcionamento, segurança e do ponto de vista 
econômico estão disponíveis diversas versões. A versão mais comum de distribuição de força de 
frenagem é a divisão em X utilizada em larga escala, seguida da divisão II. A divisão em HI e HH 
tem o seu uso em aplicações especiais e são pouco usadas com ABS. As variantes de sistemas ABS 
são determinadas através do número de canais de regulagem e dos sensores de rotação. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 17: Variantes do sistema ABS. Extraído de (BOSCH, 2005) 
   5.4.1 Sistema de 4 canais e 4 sensores 
 Esses sistemas permitem o controle individual da força de frenagem de cada roda 
independente da atuação das outras rodas através dos 4 canais hidráulicos, ou seja, frente/tras (na 
divisão II) ou diagonal (na divisão X). Cada roda tem um sensor de rotação para monitoramento. 
 Para uma parte do mercado japonês, o segmento denominado “midget” (veículos 
pequenos com cilindrada abaixo de 600cm³), foi desenvolvido um ABS especificamente na 
estrutura reduzida do veículo um ABS que pôde ser simplificado bastante eliminando as câmaras 
amortecedoras e bombas de retorno inclusive motor de acionamento. O menor número de 
componentes que se obteve visou principalmente a redução significativa no valor do equipamento, 
oferecendo redução, porém da mesma maneira que apresenta fraquezas funcionais significantes o 
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que fez interromper a sua fabricação. (BOSCH, 2005) 
 
   5.4.2 Sistema de 3 canais e 3 sensores (variante 3) 
 Em vez das conhecidas e mais utilizadas aplicações com dois sensores de rotação por 
eixo situa-se no eixo traseiro apenas um sensor de rotação montado no diferencial. Em função da 
característica específica do diferencial é possível com certas restrições uma medição de diferença de 
rotação entre rodas. Através do select – low do eixo traseiro, ou seja, obtendo uma ligação em 
paralelo dos dois freios das rodas, é suficiente para se ter um canal hidráulico que realize o controle 
das pressões de frenagem. Esse tipo de sistema requer uma divisão II do circuito de frenagem. O 
sistema com 3 sensores podem ser usados em veículos com tração traseira, preferencialmente em 
veículos utilitários de pequeno porte e caminhões leves. 
   5.4.3 Sistema de 2 canais e 1 ou 2 sensores 
 Sistemas de 2 canais foram principalmente desenvolvidos com o intuito de um circuito 
que apresentasse uma redução de custos significativa devida a sua menor quantidade de 
componentes. Mas, não obteve aceitação considerável devido a sua funcionalidade não atingir a de 
sistemas plenos, por isso praticamente não são mais usados. 
 Em alguns caminhões leves do mercado americano, com distribuição de força de 
frenagem frente/trás, ainda hoje são montados sistemas RWAL (Rear wheel anti lock system) – uma 
variante simples especial do sistema de 2 canais, composta de um sensor no diferencial do eixo 
traseiro e um canal de controle (sem bomba de retorno), que evita o bloqueio apenas da rodas 
traseiras. Se ocorrer de uma força de frenagem exagerada for aplicada, as rodas dianteiras irão 
travar e a dirigibilidade será perdida. Esses sistemas não apresentam as exigências funcionais que 
são esperadas por um sistema ABS da categoria 1. 
 5.5 Diagnóstico de falhas em automóveis 
  Assim como nos caminhões, nos automóveis o diagnóstico de defeitos do ABS ao 
perceber eletronicamente que algum tipo de anomalia ocorre no sistema automaticamente uma 
lâmpada localizada no painel se acenderá indicando que o automóvel quando possível deve ser 
encaminhado a uma oficina para efetuar o devido reparo no sistema. Enquanto isso o sistema anti – 
bloqueio ficará desativado, porém o sistema convencional hidráulico continuará atuando. 
 Os códigos são identificados por números de dois dígitos. A frequência de 
lampejamento também atua em duas frequências: as lentas, que indicam o primeiro dígito do 
número do código, e as rápidas, que indicam o segundo dígito do número do código, formando 
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assim o número pelo qual o defeito é reconhecido. (SETE, 2007)  
 Na oficina o especialista fará o teste ao conector de diagnose efetuando um curto 
específico nos terminais devidos para cada tipo de veículo, por exemplo, vamos demonstrar o 
sistema ABS Bosch 5.3, que equipa o Fiat Palio. Ao se efetuar o curto entre os terminais 1 e 2 do 
conector e se ligar a ignição, a lâmpada indicadora de anomalia passará a piscar. Inicialmente ela 
sempre irá indicar o código 12 por três vezes consecutivas, pois este é o código que indica que o 
sistema codificador foi iniciado e está ativado. Após a indicação deste código por três vezes é que o 
sistema começará a demonstrar o código dos defeitos respectivamente existentes, também por três 
vezes cada um deles, caso exista. O código de anomalias é específico para cada veículo e não para o 
tipo de sistema de freio ABS. Abaixo os possíveis defeitos do ABS Bosch 5.3, Fiat Palio: 
 
 
 
  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 18: Código de Falhas do Fiat Palio. Extraído de (SETE, 2007) 
 5.6 Esquemas elétricos 
 O esquema elétrico é fundamental para a manutenção de um sistema eletrônico. E no 
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caso do sistema de freio ABS a importância é a mesma, pois é a partir dele que se constatará as 
possíveis anomalias no sistema, lembrando que um tipo de sistema ABS desenvolvido por um 
determinado fabricante poderá ser utilizado por diversas montadoras e por sua vez cada montadora 
terá seus próprios projetos de chicote elétrico. 
 Assim, um sistema como o que estamos utilizando, denominado Bosch 5.3, tem 
aplicações no Fiat Palio, no Corsa Sedan e no Gol/Parati. Para cada um destes, existe um esquema 
elétrico diferente. Além do conector de diagnose que para cada modelo de veículo, possui uma 
localização diferenciada. Abaixo o esquema elétrico: 
 
   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 19: Esquema elétrico do Fiat Palio. Adaptado de (SETE, 2007) 
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 6. Conclusões 
 Os objetivos foram alcançados satisfatoriamente, pois a pesquisa apresentou os 
Sistemas de freios com ABS e sem ABS, seus componentes e funcionamento de ambos os sistemas. 
As vantagens, desvantagens e a relação entre os sistemas, porém para se ter uma visão mais precisa 
da importância do sistema ABS na segurança veicular, seria necessário obter estatísticas de 
acidentes de trânsito e qual a porcentagem destes acidentes em que os veículos possuíam o sistema 
ABS, mas infelizmente no Brasil não foi encontrado este tipo de levantamento. 
  O sistema de freios ABS tem características técnicas superiores em relação ao sistema 
de freio sem ABS, como um circuito de segurança e um sistema de detecção de falhas eletrônico 
nos componentes, que torna a manutenção corretiva mais ágil e precisa, e a possibilidade de 
manutenção preventiva sem a necessidade de desmontar o sistema. Em geral o sistema é cerca de 
20% a 23% mais eficaz. (TRÂNSITO) 
 O sistema de freio ABS eleva o valor final do veículo entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, 
dependendo do modelo do veículo, um valor pequeno se comparado aos R$ 28 bilhões anuais 
gastos com atendimento após os acidentes, como despesas médicas de internação socorro, 
reparações entre outros. O Brasil ocupa a 5° colocação mundial em vítimas fatais no trânsito 
segundo o Ministério Público, por isso a necessidade de urgência na implantação deste sistema. 
 Visando os benefícios causados na economia e na segurança veicular, o CONTRAN 
liberou a Resolução 312, em abril de 2009, que obriga que a partir de 2014 todos os automóveis 
saiam de fábrica com o sistema de freios ABS instalados como item de série. Desta forma esta 
Regulamentação é fundamental para o avanço no país. Nos EUA e Europa a população percebe a 
importância do sistema ABS, enquanto no Brasil a população ainda escolhe por investir 
primeiramente em conforto, e design antes de segurança. 
 Conclui – se que o sistema de freios ABS é superior ao sistema de freios sem ABS em 
todos os aspectos pesquisados; técnicos, funcionais e na segurança veicular. E a importância que o 
sistema ABS substitua este sistema o quanto antes para se aumentar a segurança no trânsito. 
 6.1 Propostas de trabalho futuros 
 Realizar estudos e pesquisas na área de segurança veicular, como sistema de freios 
EBS (Eletronic Brake System), que evita ao máximo o escorregamento das rodas e modula as 
forças independentes nas rodas funcionando como um avanço do ABS e o sistema ESP (Eletronic 
Stability Program), que é um sistema automático capaz de garantir a estabilidade e trajetória dos 
veículos nas mais diversas condições. Realizar comparações de custos do sistema ABS com 
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estatísticas de acidentes e quanto afeta a economia. 
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ANEXO I 
 
Resolução 312 do Contran 
 
 Com esta resolução efetivamente em vigor absoluto todos os veículos novos saídos de 
fábrica , nacionais e importados devem estar na obrigatoriedade de dispor do uso do sistema de 
antitravamento das rodas – ABS  
 

RESOLUÇÃO Nº 312, DE 03 DE ABRIL DE 2009 
     Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do sistema  

antitravamento das rodas – ABS nos veículos  
novos saídos de fábrica, nacionais e importados.  

 
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso das  
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o disposto no 
Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema 
Nacional de Trânsito – SNT;  
 

Considerando a necessidade de aperfeiçoar e atualizar os requisitos de segurança  
para os veículos automotores nacionais e importados;   
 

Considerando a necessidade de garantir a segurança dos condutores e 
passageiros dos veículos;  
 

Considerando que a instalação do sistema antitravamento das rodas – ABS,  
melhora a estabilidade e a dirigibilidade do veículo durante o processo de frenagem; e  
 

Considerando também que se trata de um sistema adicional ao sistema de freio  



51 
 

 

existente, que permite ao condutor manter o controle do veículo durante o processo de 
frenagem principalmente em pista escorregadia com possibilidade de evitar acidentes 
causados pelo travamento das rodas.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Estabelecer como obrigatório a utilização do sistema de antitravamento de  
rodas – ABS, para os veículos novos produzidos, saídos de fábrica e os veículos 
originários de novos projetos, das categorias  M1, M2, M3, N1, N2, N3 e O, nacionais e 
importados.   

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução serão  utilizadas as classificações  
estabelecidas no artigo 3° conforme norma ABNT NBR 13776.   

 
 
 
 
 

Art. 2º Para efeito desta Resolução define-se ABS como um sistema composto por  
uma unidade de comando eletrônica, sensores de velocidade das rodas e unidade 



52 
 

 

hidráulica que  
tem por finalidade evitar o travamento das rodas durante o processo de frenagem.  

Art. 3º O disposto na presente Resolução se aplica aos veículos definidos no art. 
1º,  conforme o cronograma de implantação abaixo:   
I – Veículos das categorias M1 e N1  

 
II - Veículos das categorias M2, M3, N2, N3 e O  

 
 

Parágrafo único. A partir de 01 de janeiro de 2014, todos os veículos novos, saídos de 
fábrica, nacionais e importados, somente serão registrados e licenciados se dispuserem 
de sistema de antitravamento de rodas – ABS.  

Art. 5° Fica a critério do fabricante e/ou importador antecipar o atendimento aos 
critérios definidos nesta Resolução. 

Art. 6º Ficam dispensados do cumprimento dos requisitos desta Resolução os 
veículos de uso bélico e os fora-de-estrada (símbolo G). 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Disponível em<http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_312_09.pdf 
> acesso em 31/03/2012 

 


