
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega 

mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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Lisboa, 19 de Fevereiro de 2018 
 

Platooning em aplicações logísticas:  
MAN entrega veículos piloto à DB Schenker  

 A DB Schenker, a MAN Truck & Bus e a Universidade Fre-
senius conduzem projecto de Investigação para testar camiões 
ligados em rede em operações logísticas diárias 

A DB Schenker, a MAN Truck & Bus e a Universidade Fresenius vão utili-

zar camiões ligados em rede pela primeira vez numa aplicação prática na 

indústria da logística. No dia 13 de Fevereiro, a MAN entregou os veículos 

para teste deste projecto de platooning conjunto à DB Schenker, na sua 

sede em Munique. Em nome do grupo logístico sedeado em Essen, o Che-

fe de Operações Ewald Kaiser recebeu as chaves dos novos veículos de 

platooning da MAN do Dr. Frederik Zohm, membro do Conselho Executivo 

para Investigação e Desenvolvimento da MAN Truck & Bus. “A condução 

autónoma e em rede vai alterar profundamente o transporte rodoviário. 

Este projecto vai testar o platooning pela primeira vez em operações logís-

ticas diárias. Estamos muito felizes por poder integrar os veículos nos tes-

tes operacionais”, afirmou Ewald Kaiser.  

“Já provámos que a tecnologia de platooning funciona em diversos projec-

tos anteriores, como o European Truck Platooning Challenge em 2016. 

Adaptar esta tecnologia a condições reais do dia-a-dia no sector logístico é 

o desafio que agora enfrentamos”, acrescentou o Dr. Frederik Zohm, do 

ponto de vista do fabricante de camiões. 

A parceria estabelecida em Maio de 2017 irá permitir o teste de comboios 

de camiões por um período de vários meses, como parte das operações 

da DB Schenker em condições de trânsito reais na auto-estrada A9 entre 

Munique e Nuremberga. Esta será também a primeira vez que motoristas 

profissionais da DB Schenker vão substituir os motoristas de teste ao vo-

lante dos camiões. As suas experiências e avaliações do platooning são o 

ponto central do trabalho na Universidade Fresenius, que oferece o apoio 

científico para os test drives como terceiro parceiro deste projecto. “Que-

remos descobrir qual o impacto desta nova tecnologia nos motoristas. O 

estudo foca-se nos níveis neurofisiológico e psicossocial”, explicou o Prof. 
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Dr. Christian T. Haas, Responsável pelo Instituto para Investigação de Sa-

úde Complexa na Universidade Fresenius. Os resultados do estudo sobre 

a ligação entre humanos e máquinas serão utilizados para o desenvolvi-

mento da tecnologia. Este cenário também permite descobertas gerais 

sobre a digitalização das condições de trabalho, e assim poderá ser um 

início de outros projectos. 

A entrega dos veículos assinala o início da preparação para os testes na 

estrada. Dado que os últimos meses foram ocupados com a produção dos 

veículos de teste, e a equipá-los com os componentes técnicos adicionais 

necessários para o platooning, o foco está agora na formação intensiva 

dos motoristas para as suas tarefas neste projecto, e para facilitar a inte-

gração destes veículos nas operações logísticas da DB Schenker. 

A partir de Abril, terão início percursos individuais de platooning na A9. No 

início, os camiões serão conduzidos sem qualquer carga, para se avaliar 

as condições de condução no fluxo de tráfego diário, e para dar formação 

aos motoristas envolvidos no projecto. Os motoristas vão receber formação 

intensiva, teórica e prática, de especialistas da MAN ProfiDrive, e vão pra-

ticar num simulador de condução. A Universidade Fresenius irá acompa-

nhar os motoristas e documentar as suas experiências. 

Quando a fase de treino intensivo estiver terminada, serão efectuados tes-

tes semanais, e posteriormente diários. Estes testes irão também incluir 

operações regulares com carga ao longo de 2018. Os comboios de cami-

ões vão deslocar-se até três vezes por dia entre os centros logísticos da 

DB Schenker de Munique e Nuremberga. 

O platooning é um sistema no qual pelo menos dois camiões se deslocam 

em conjunto na auto-estrada, com a ajuda de sistemas de assistência téc-

nica de condução e controlo. Todos os veículos nestes pelotões estão li-

gados entre si através de um “reboque” electrónico baseado na comunica-

ção entre veículos, sendo o camião da frente que define a velocidade e 

direcção. 

Neste contexto, a ligação electrónica dos veículos garante a segurança no 

trânsito. Um dos objectivos principais do platooning é assegurar a poupan-

ça de combustível para todos os veículos graças à eficiência aerodinâmica. 
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Legendas:  

P_TGX_EOT_Platooningübergabe_1.jpg 

A MAN entregou os veículos piloto para o projecto conjunto de platooning à 

DB Schenker e à Universidade Fresenius na sua sede em Munique. Ewald 

Kaiser, Chefe de Operações da DB Schenker (centro) e o Prof. Dr. Christi-

an T. Haas (direita), Responsável pela Investigação na Universidade Fre-

senius, receberam as chaves dos novos veículos MAN Platooning dp DR. 

Frederik Zohm (esquerda), membro do Conselho Executivo para Investiga-

ção e Desenvolvimento da MAN Truck & Bus AG. 

 

P_TGX_EOT_WGM_6662_Platooning_1 

A DB Schenker, a MAN Truck & Bus e a Universidade Fresenius para as 

Ciência Aplicadas vão colocar camiões ligados em rede a uso prático na 

indústria da logística pela primeira vez.  

 

P_TGX_EOT_WGM_8812_Platooning_6 

Como parte do proejcto de investigação conjunto da DB Schenker, MAN 

Truck & Bus e Universidade Fresenius para as Ciência Aplicadas, pelotões 

de camiões interligados serão testados ao longo de vários meses em ope-

rações logísticas reais na A9 entre Munique e Nuremberga.   

 

P_TGX_IOT_WGM_6248_Platooning_11 

No platooning, um ecrã criado especialmente para este efeito dá aos moto-

ristas informação adicional sobre a condução em rede no comboio de ca-

miões. 

 

P_TGX_IOT_WGM_6358_Platooning_19 

Os sensores utilizados têm por base os já existentes câmara e sensor de 

radar, utilizados para o Assistente de Travagem de Emergência (EBA) e 

para o Tempomat de Regulação d Distância (ACC), e um scanner a laser 

no veículo de trás, para a detecção das distâncias longitudinal e tranasver-

sal. 
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P_TGX_IOT_WGM55280_Platooning_25 

No platooning, o último camião reage directamente e sem a intervenção 

activa do motorista. Contudo, o motorista tem de manter sempre as mãos 

no volante.  


