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European Truck Platooning Challenge 2016:  

MAN demonstra eficiência através de networking 

4 de Abril de 2016: Ministro Federal dos Transportes Alexander 

Dobrindt dá luz verde a travessia em pelotão até Roterdão. 

 

A viagem de demonstração faz parte do 'European Truck Platooning 

Challenge 2016', realizado pelo Governo alemão como parte da sua 

presidência da UE. O objectivo do projecto é explorar o potencial em 

termos de segurança rodoviária e aumentar a eficiência do transporte 

rodoviário de mercadorias. Especificamente, o projecto pretende reduzir as 

emissões de CO2 através da implementação de 'slipstream driving', 

melhorando simultaneamente a segurança rodoviária em auto-estradas ao 

aliviar o cansaço dos motoristas. A MAN Truck & Bus participa neste 

projecto de investigação fornecendo veículos de teste. O pelotão MAN, ou 

‘platoon’, composto por dois tractores semi-reboque MAN TGX 18.480 

partiu de Karlsfeld, perto de Munique, a 4 de Abril de 2016, em direcção a 

Roterdão, onde terá lugar uma demonstração tecnológica de todos os 

fabricantes participantes a 6 de Abril de 2016, antes da reunião dos 

Ministros dos Transportes da UE. 

 

"A economia e a compatibilidade ambiental requerem novas estratégias 

para o futuro. Ao passo que o consumo na indústria automóvel tradicional 

só pode ser ajustado até um certo limite, através de melhorias na 

aerodinâmica, construção leve e tecnologia da cadeia cinemática, as 

inovações digitais podem trazer uma economia significativa”, afirma 

Joachim Drees, Director Executivo da MAN Truck & Bus AG. Uma 

possibilidade seria viajar em pelotões. 

 

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

transporte chamado ‘platooning’. O sistema inclui dois ou mais camiões 

com semi-reboque a viajar proximamente, com a ajuda de assistência 

técnica de condução e sistemas de controlo e comunicação entre veículos, 

ao mesmo tempo que se melhora a segurança rodoviária. Graças ao 
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engate de reboque electrónico/virtual, o controlo longitudinal e lateral do 

veículo na traseira é automatizado; por outras palavras, segue o veículo da 

frente. Aqui, a distância entre cada combinação de semi-reboque é inferior 

a 15 metros, ou cerca de meio segundo de tempo de condução. A 

'slipstream driving' implementada desta forma permite uma poupança de 

combustível de até 10% para todo o pelotão, dependendo do tipo de 

veículo e comprimento do pelotão, e ainda uma redução das emissões de 

CO2. Os efeitos desejados são mais facilmente atingidos a uma velocidade 

de 80 km/h. 

  

Os especialistas também esperam melhorar o fluxo de tráfego nas auto-

estradas, o que conduz a maior segurança rodoviária e a um sistema de 

tráfego mais eficiente. Cerca de 90% dos acidentes rodoviários são 

atribuídos a erro humano, com ‘acidentes de tráfego longitudinais’ como 

embates de traseira em transporte rodoviário de mercadorias com a maior 

percentagem destes acidentes, com quase 70%. De acordo com o 

Departamento de Estatísticas Federal Alemão, a maior fonte de risco nas 

auto-estradas é não manter uma distância de segurança suficiente. A 

utilização de sistemas de assistência modernos ajuda a prevenir 

precisamente este tipo de situação. Como a condução em pelotão só pode 

ser efectuada utilizando os veículos mais modernos, esta tecnologia irá 

contribuir para o aumento da segurança rodoviária global. 

 

Tecnicamente, é concebível que o conceito de pelotão seja introduzido na 

Europa em 2020. Contudo, se isto se tornará uma realidade ou não irá 

depender dos quadros legais e das necessárias decisões, e também será 

essencial um elevado nível de cooperação entre os Estados-Membros e 

parceiros envolvidos na indústria e planeamento de tráfego (infra-

estruturas). Isto inclui particularmente a coordenação de vários 

regulamentos rodoviários e legislação em países diferentes e um sistema 

multimarca uniforme.  

 

 

 


