
INTRODUÇÃO: cada vez é mais comum que os fabricantes de veículos desenvolvam e 
instalem novas medidas de segurança nas redes de comunicação para evitar ataques por 
parte de terceiros que possam vulnerabilizar a segurança do veículo. O sistema SGW é um 
módulo eletrônico que bloqueia o acesso ativo desde a porta OBD até as redes de 
comunicação dos sistemas relacionados com o funcionamento e segurança do veículo.

O construtor "Fiat Chrysler Automobiles" (FCA) projetou um dos sistemas que mais impacto 
teve para os técnicos e oficinas de reparação do carro: o MóduloGateway de segurança, 
também conhecido como "Módulo de gateway seguro" (SGW).

A FCA foi a primeira a instalar uma proteção para essas características, mas não será a única. 
É por isso que a Autel está atualmente desenvolvendo soluções para que suas equipes 
tenham a capacidade de trabalhar em tempo real nesses novos cenários, conforme 
demonstrado pelo lançamento do adaptador “12 + 8” para sistemas SGW do grupo FCA.

“ALGUNS DOS VEÍCULOS QUE EQUIPAM O SISTEMA SGW SÃO: FIAT 500 X / L, DUPLO, 
DUCATE E TIPO; JEEP COMPASS E RENEGADE; ALFA ROMEO JULIA E STELVIO, ENTRE 
OUTROS DO GRUPO FCA, MUITO ESPECIALMENTE DESDE 2019”
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EXPLICAÇÃO: O sistema SGW é um módulo eletrônico que bloqueia o acesso ativo de porta 
OBD às redes de comunicação dos sistemas relacionados ao sistema de operação e 
segurança do veículo. No caso de não ter um sistema de diagnóstico autorizado pelo 
fabricante, apenas comunicações e ações podem ser observadas como passivos 
unidirecionais (leia DTCs, valores reais ...).

Como mostra o diagrama, esta medida de segurança configura a arquitetura do sistema 
dividindo-o em 2 zonas:

UMA ÁREA PÚBLICA DE BAIXA SEGURANÇA:  a parte superior, projetada principalmente 
para sistemas de entretenimento e diagnóstico passivo (ITV, por exemplo).

UMA ÁREA PRIVADA DE ALTA SEGURANÇA: la parte inferior, para o restante dos 
sistemas cujo acesso é restrito a partir da porta OBD em condições normais.
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PARA SABER MAIS: A Autel oferece em seus equipamentos mais avançados (IM608 e 
MK908P), a possibilidade de poder executar as tarefas ativas bidirecionais acima 
mencionadas em veículos equipados com SGW conectando o adaptador “12 + 8”.

Esses dispositivos, imediatamente após a leitura e decodificação do VIN, são responsáveeis 
por fornecer as instruções relevantes através de um diagrama de conexão e um vídeo 
específico, conforme mostrado nas imagens abaixo, onde se documenta um proceso completo 
de conexão e de conexão e manutenção em um Fiat 500 X de 2019.

1. INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO EQUIPAMENTO
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2. MÓDULO SGW E CONECTORES (12 + 8)

3. EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DE MANUTENÇÃO
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