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1. RESUMO  

Este trabalho vai apresentar o desenvolvimento de um sistema especialista para 

diagnóstico de falhas em veículos automotores para auxiliar pessoas que possuem 

pouco ou nenhum conhecimento sobre falhas em veículos, procurando auxiliar e 

evitar que os mesmos sejam prejudicados por excessos ou falta de manutenção de 

qualquer tipo no veículo, evitando gastos desnecessários e possíveis acidentes. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Segundo o site Reclame Aqui, existem mais de 3 mil reclamações somente contra 

concessionárias, devido à grande quantidade de profissionais mau preparados, sem 

ferramentas adequadas para realizar o diagnóstico, tornando manutenções simples 

mais complexas e caras, fato este que pode ocasionar transtornos aos usuários e 

até mesmo acidentes graves. Além disso, o custo de manutenção de um veículo 

pode ser agravado por um diagnóstico ruim, aumentando custos a curto, médio e 

longo prazo, pois um componente com defeito pode agravar outros componentes. 

Pensando nisso, a devida instrução se torna necessária, evitando que usuários 

sejam enganados e prejudicados. Uma forma de solução é levar o usuário a 

identificação da falha por meio da Inteligência Artificial, utilizando um sistema 

especialista para instruir o usuário e induzi-lo à causa raiz de seu problema. 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um sistema especialista 

utilizando o Expert Sinta 32, para instruir os usuários evitando que sejam enganados 

de qualquer forma, reduzindo manutenções desnecessárias e reduzindo acidentes 

com veículos por falta de manutenções ou por adaptações. Diagnosticando o 

problema com o veículo através de técnicas de manutenção preditiva, sensações na 

dirigibilidade do veículo e testes, criando perguntas ao usuário e o direcionado à 

possível causa. 

 

 

 



4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste projeto será necessário pesquisar sobre os sistemas 

especialistas, o software Expert Sinta 32 e métodos para desenvolvimento de 

sistema especialista, sobre manutenções preventivas, preditivas e corretivas em 

veículos automotores e seus principais métodos de diagnóstico. Além disso, será 

necessário um acompanhamento de um profissional da área para desenvolvimento 

da árvore de decisão e pesquisa, levantando questionamentos junto à especialistas 

para saber as formas de identificação das avarias. Já para simulação, será utilizado 

o software para realização do diagnóstico da causa raiz do problema no veículo. Nos 

resultados será confrontada a resposta dada pelo software, com a resposta dada 

pelo profissional da área e a efetiva correção do veículo em questão para assim 

serem feitos ajustes no software.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Com base em pesquisa realizada [1], morrem mais pessoas no trânsito brasileiro 

que em muitas guerras ao redor do mundo. Devido este fato, foi realizado um 

programa em 2015, chamado Carro 100%, que mostrou que 62% dos carros 

avaliados no programa apresentavam falha em algum item de segurança, como 

freios, suspensão e faróis. Umas das motivações para a realização deste projeto é 

reduzir casos de veículos com irregularidades através de um diagnóstico com 

técnicas básicas de manutenção. O conhecimento da condição de rodagem é 

fundamental e o usuário habituado consegue perceber as irregularidades através 

das sensações e observações do veículo. Assim, utilizando o sistema especialista – 

foco deste trabalho – o usuário será direcionado para a possível causa do problema 

ou provável local de falha, auxiliando o diagnóstico do mecânico e do usuário sobre 

possíveis riscos e irregularidades de diagnóstico do mecânico.  

Inicialmente o programa é para computadores, podendo ser transplantado para 

outras plataformas, futuramente, mas para este projeto será considerado a versão 

para computadores utilizando o Expert Sinta 32 que é um software para geração 

automática de sistemas especialistas, onde o usuário responde a uma seqüência de 

perguntas e o sistema se encarrega de achar respostas que se encaixem no quadro 

apresentado pelo usuário, segundo seu manual [4].  Este software, disponibilizado 

para realizar este tipo de sistema especialista, é um programa confiável para 



começar simulações práticas, para que não haja preocupações com falhas do 

próprio programa. 

Após a definição de todas as questões referente ao veículo, é necessário definir 

regras e sua ordem, além das variáveis e seus valores, tornando possível a 

interação do software com o usuário e o objetivo de cada regra, através de uma 

interface de consulta. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Figura 1 mostra a estrutura da árvore de decisão para definir as variáveis do 

programa Expert Sinta 32. 

Figura 1 – Estrutura da Árvore de Decisão (Excel). 

  

Fonte: Autor. 

Até o momento os testes práticos estão sendo realizados apenas em veículos que 

têm falhas e formas de identificação do problema conhecidas, fazendo levantamento 

e também testes no programa, porém ele ainda está em fase de desenvolvimento. 

Entretanto, os testes iniciais da linha de questionamento se mostraram eficientes e 

objetivos, direcionando o usuário para a linha correta de análise de defeitos. 
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