
 
 

 

 

  

 

 

 

 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 (2015). O portfólio de produtos inclui 

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

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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‘Platooning’ da MAN Truck & Bus traz contribuição significativa 

para a redução das emissões de CO2 em transporte rodoviário. 

Além disso, condução em rede pode optimizar a segurança dos 

veículos comerciais e assegurar a melhor utilização possível 

das infra-estruturas. Sistema ajuda ainda a reduzir o stress do 

motorista, aumentando assim a segurança rodoviária. 

 

A MAN Truck & Bus está a desenvolver um sistema nos veículos para 

transporte chamado ‘platooning’. O sistema permite que dois ou mais 

camiões com semi-reboque viajem proximamente (em auto-estradas), com 

a ajuda de assistência técnica de condução e sistemas de controlo e 

comunicação entre veículos, sem comprometer a segurança rodoviária. 

A distância entre cada combinação de semi-reboque é aproximadamente 

10 metros ou cerca de meio segundo de tempo de condução. O objectivo 

principal desta abordagem é utilizar o efeito de arrasto criado para alcançar 

poupanças de combustível de até 10% para todo o pelotão. Esta poupança 

de combustível também permite uma redução das emissões de CO2. 

Idealmente, estes efeitos serão alcançados em velocidades acima dos 

80 km/h.  

Todos os veículos no pelotão, isto é, todas as combinações de semi-

reboque no conjunto, estão conectados por um engate de reboque 

electrónico/virtual, e é o veículo da frente que define a velocidade e 

direcção da viagem enquanto o conjunto está em movimento. Os 

comandos de controlo necessários são transmitidos em formato de dados 

para os seguintes veículos através de um sistema de comunicação entre 

veículos (ITS-G5), enquanto a informação destes veículos também é 

transmitida para o veículo tractor. A comunicação entre veículos utiliza Wi-

Fi automóvel (ITS-G5) a operar a uma frequência de 5.9 GHz. 

Espera-se que o ‘platooning’ aumente a segurança rodoviária, já que 90% 

dos acidentes rodoviários são causados por erro humano. Só na Europa 

são registados mais de 30,000 acidentes todos os anos. Sistemas de 

assistência à condução modernos asseguram que a condução em pelotão 
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é segura para todos os utilizadores da estrada. Um exemplo das funções 

de segurança que este sistema providencia: se outro utilizador da estrada 

atravessar o pelotão para alcançar a próxima saída da auto-estrada, o 

pelotão é suspenso e os motoristas são notificados. As combinações de 

semi-reboque criam então espaço para o outro utilizador da estrada. Assim 

que o outro condutor abandona a auto-estrada, todo o pelotão volta à 

configuração inicial. Assim, os sistemas de assistência à condução 

modernos reduzem o stress do motorista e aumentam a segurança 

rodoviária. 

Poderá ser tecnicamente possível introduzir o conceito de condução em 

pelotão na Europa em 2020. Contudo, este sistema depende dos quadros 

legais e exige um elevado nível de cooperação entre os Estados-Membros 

e os parceiros envolvidos. Isto inclui a coordenação de diversas regulações 

de tráfego e legislação em países diferentes. 

A MAN Truck & Bus e a indústria de veículos comerciais europeia são 

parceiros no ‘European Truck Platooning Challenge 2016’, organizado pelo 

Governo alemão. Como parte deste projecto, a MAN estará envolvida no 

trajecto de demonstração entre Munique e Roterdão no início de Abril de 

2016, utilizando o seu pelotão protótipo, que consiste em dois tractores 

semi-reboque MAN TGX 18.480. Utilizando a comunicação entre veículos 

(ITS-G5), os dois veículos vão percorrer a auto-estrada em pelotão a uma 

velocidade aproximada de 60 km/h, com uma distância mínima de 10 

metros entre si. O controlo longitudinal e lateral do veículo de trás também 

é automatizado. O objectivo deste projecto do Governo alemão é explorar 

o potencial em termos de segurança rodoviária e aumentar a eficiência no 

transporte rodoviário de mercadorias.  

A MAN já participou também no projecto de investigação ‘Konvoi’ entre 

2005 e 2009, no qual foram testados pelotões de até quatro veículos. 
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Informação dos veículos 

 

 Veículo da frente  Veículo de trás 

Tipo de veículo/nº 

 

 

TGX 18.480 4x2 LLS  
Tractor semi-reboque 

TGX 18.480 4x2 BLS 
Tractor semi-reboque 

Cabine Tejadilho elevado XXL Tejadilho elevado XXL 

Suspensão Pneumática / Pneumática Mola / Pneumática 

Motor D2676LF25, 480 CV, Euro 6 SCR D2676LF25, 480 CV, Euro 6 SCR 

Binário 2,300 Nm 2,300 Nm 

Caixa de velocidades ZF 12 AS 2331 DD ZF 12 AS 2331 DD 

Eixo traseiro Hipóide      i = 2.71 Hipóide      i = 2.71 

Sistema de travagem MAN BrakeMatic (electrónico) MAN BrakeMatic (electrónico) 

Retarder 
Secundário: 3,200 Nm de 800 a 
1,400 rpm 

Secundário: 3,200 Nm de 800 a 
1,400 rpm 

Pneus, 
dianteiros/traseiros 

385/55R22.5        315/70R22.5 385/55R22.5      315/70R22.5 

Sistemas de 
assistência 

ESP/ ACC/ Sistema de 
manutenção na faixa de rodagem 
(LGS) /  
ABS/ ASR / Sistema de Travagem 
de Emergência 
Amortecedores Controlados 
Electronicamente (CDC) 

ESP/ ACC/ Sistema de 
manutenção na faixa de rodagem 
(LGS) /  
ABS/ ASR / Sistema de 
Travagem de Emergência 
Amortecedores Controlados 
Electronicamente (CDC) 

Eixos do semi-
reboque 

3 eixos 3 eixos 

Pneus do semi-
reboque 

385/65R22.5 385/65R22.5 

Peso total do veículo 23 t 23 t 

Comprimento total 
(tractor e semi-
reboque) 

16.5 m 16.5 m 

Comprimento total do 
pelotão com 10 m de 
espaço 

43 m 

 

 


