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ESTUDO DE CASO EM COLISÕES E SOLUÇÃO 
PARA KOMATSU 830E

Estudo de caso: Colisão e solução para Komatsu 830E

Interações entre equipamentos móveis pesados e veículos leves em uma mina são 

necessários, mas cada movimento vem com o risco de um acidente que poderia 

resultar em danos, ferimentos ou mesmo morte.

No início do ano passado, caminhão Komatsu 830E 

de 240 toneladas colidiu com um veículo em alta 

velocidade em uma mina de carvão. O caminhão 

atingiu de frente o veiculo que estava estacionado 

de frente (à direita).

Ninguém ficou ferido no incidente, a colisão salientou o quão facilmente as coisas 

podem dar errado quando você junta grandes pontos cegos com sistemas de alerta 

inativo. Infelizmente, o exemplo desta mina está longe de ser um caso isolado, 79% de 

todos os acidentes de mineração aberta envolvem grandes máquinas, enquanto 69% 

ocorrem durante a baixa velocidade ou em operação dando marcha ré.

Mas existem soluções que podem ajudar a reduzir estas estatísticas de preocupação.

Na sequência do incidente a mineradora entrou em contato com a Marpress, à procura 

de um sistema que assegure interações futuras do veículo que sejam menos prováveis 

de ocorrer acidentes.

Escopo do projeto

A Marpress foi contratada para facilitar no local de trabalho o envolvimento de colisão 

das maquinas com a consciência de utilizar dispositivos que auxiliem o operador a 

perceber obstáculos, com uma câmera integrada e a configuração do monitor. 



Rua Barbosa Rezende 245 Bairro Grajaú – MG – Brasil - CEP: 30431-163                                            
Fone/Fax: 31-3314-3602 - marpress@marpressbrasil.com.br

O sistema necessário para fornecer a detecção do obstáculo no lado direito do

caminhão para fora a uma distância máxima de 5m; com área de cobertura 

estendendo 5m para a frente na parte dianteira direita do veículo.

Uma segunda área de cobertura era necessária para ajudar quando acionada a macha 

ré, estendendo 2m passado a extremidade da caçamba ao longo de toda traseira do 

caminhão. Canto direito da frente do veículo foi a área mais crítica para a cobertura.

Nossa solução

A Marpress recomendou juntamente do sistema de 

câmeras para ponto cego o uso do sistema Preview 

Xtreme Plus. Esta detecção de ponto cego de tudo-em-

um, sistema de aviso sonoro e visual foi desenvolvido 

especificamente para os ambientes extremos

encontrados na indústria de mineração e fornece 

cobertura consistente de ponto cego até 32 pés/10m de 

distância.

Implementação Customizada

Foram montados pontos limitados 

na lateral do veículo, e tornou 

impossível para cobrir o lado 

direito inteiro do caminhão sem 

estender além da zona de 5m 

como resultado os padrões de 

feixe do radar Preview.

Mas, o ponto crítico foi da região frontal do caminhão que era capaz de ser coberto

com sensores e câmeras/monitor integrado.
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Na parte de trás do caminhão, um sensor foi utilizado para cobrir a zona de 2 m para a 

traseira. Enquanto este sensor foi fixado a 6m para facilitar requisitos do cliente, 

poderia ser aumentada até 10m para dar maior cobertura para os lados, embora isto 

forneceria detecção até 6m além do último ponto da caçamba.

Resultado

Após testarem o sistema Preview Xtreme Plus no local, sua eficácia em uma variedade 

de situações foi elogiada pelos operadores da máquina: 

"uma ferramenta brilhante para auxiliar um caminhão quando despeja e verifica se há um 

obstáculo atrás de você, que elimina qualquer risco de funcionamento enquanto estiver dando 

ré, deverão ser colocada a todos os nossos caminhões."

"Eu me encontrei com estes sistemas especialmente ao dar ré para verificar os pontos cegos."

Pessoal de manutenção da mina também ficaram impressionado com a facilidade de 

instalação do sistema.
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"O serviço de atendimento ao cliente fornecido pela Marpress é muito bom, com a equipe de 

vendas entregando o sistema no local antes da instalação para garantir que o nosso pessoal da 

manutenção estará familiarizado com o sistema. A instalação de plug and play foi muito 

simples e facilmente concluída em um turno."

O sistema foi adquirido pelo cliente apos a instalação bem sucedida e definido para 

homologar para todos os caminhões Komatsu 830E do local.

Para minimizar as chances de colisão do veículo e para dar a seus operadores as 

ferramentas necessárias para ver onde seus olhos não estão vendo, entre em contato 

com a equipe comercial da Marpress e peça um orçamento.


