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A MAN aposta no gás: apresentação do TGM com 

motor CNG  

Redução de até 35% em custos de combustíveis 

 

O gás natural tem vindo a ganhar cada vez mais importância enquanto 

combustível económico e pouco poluente com baixa emissão de CO2. 

Segundo as previsões, existirão 65 milhões de veículos a gás no ano de 

2020. Também assistimos a um desenvolvimento das infra-estruturas dos 

postos de gasolina: actualmente existem cerca de 3000 postos de gasolina 

na Europa e 22.000 no resto do mundo com gás natural. 

A MAN alarga dessa forma o seu portfólio de veículos movidos a gás 

natural: à oferta estabelecida de autocarros urbanos movidos a gás natural 

serão acrescentados em 2016 camiões movidos a gás natural. Na Feira 

Internacional de Veículos Comerciais (IAA) de 2014, a MAN apresentou a 

tecnologia GNC em camiões com um chassi do distribuidor TGM. O 

veículo de 18 toneladas é movido por um motor a gás natural de seis 

cilindros com 280 CV, de 6,9 litros de cilindrada e está equipado com a 

caixa de 12 velocidades MAN TipMatic. O motor turbo Euro 6 tem um 

binário máximo de 1150 Nm e disponibiliza com isto a mesma potência de 

tracção de um motor a diesel desta classe de desempenho. 

O tanque que participou na IAA tem capacidade para 140 quilogramas (kg) 

de gás natural que são armazenados em oito tanques de alumínio 

compactos com revestimento de carbono. Também são possíveis tanques 

de aço com até 140 kg. Com este volume de tanques é possível realizar no 

trânsito urbano e de distribuição cerca de 400 quilómetros com um veículo 

de 18 toneladas e cerca de 700 quilómetros em estradas secundárias. 

Assim os camiões movidos a gás natural não são apenas interessantes 

para as comunidades locais que operem quer uma frota de autocarros a 

gás quer um posto de gasolina próprio. A vantagem económica dos 

veículos a gás natural: dependendo da utilização, os custos de combustível 

são cerca de 20 a 35% inferiores aos de um veículo a diesel.  

Além disso, o TGM com motor a gás natural possui até menos 3 dB de 

ruído interior e em caso de passagem acelerada por outros veículos. Este 

valor significa uma diminuição para metade da intensidade do som. 
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Os veículos a gás natural são, assim, especialmente indicados para tarefas 

em cidades e operações que tenham lugar de manhã cedo ou ao final da 

tarde, momentos do dia em que existem regras especiais em termos de 

ruído. Exemplos de aplicação de camiões a gás natural são, no segmento 

de distribuição, em veículos de transporte de congelados e alimentos ou 

em camiões com serviços de entrega para o comércio retalhista. Para os 

veículos para de serviços urbanos, a sua utilização é típica do sector da 

recolha de lixo. Enquanto fabricante de veículos a gás natural, a MAN 

apoia-se nos seus mais de 40 anos de experiência e já vendeu até ao 

momento mais de 8000 autocarros, chassis e motores movidos a gás 

natural para o sector de produção de energia. O autocarro articulado 

urbano inovador e futurístico Lion´s City GL CNG é "Bus of the Year 2015". 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


