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SMOPYC 2008: AVANÇO DE NOVIDADES TÉCNICAS 

O SMOPYC 2008, o Salão Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construção e Minaria, que 

terá lugar na Feira de Saragoça entre os dias 22 e 26 do próximo mês de Abril, continua a apostar 

fortemente pela inovação. Assim o demonstra este primeiro avanço dos novos desenvolvimentos em 

maquinaria, equipamentos e componentes que será possível ver no certame. De entre todas as 

propostas apresentadas sairão galardoadas com os Prémios à Inovação Tecnológica as que forem 

dadas a conhecer no presente mês de Fevereiro.

Muitas das empresas que participam no SMOPYC 2008 escolhem este evento como marco e plataforma para lançar 
no mercado os seus mais recentes desenvolvimentos. Também são abundantes as que assistem apresentando as 
suas inovações aos Prémios à Inovação Tecnológica que tradicionalmente convoca o prestigioso certame, cujos 
prémios são um valioso reconhecimento, tanto para o produto galardoado como para a empresa criadora do 
mesmo. Nesta edição, e às portas do que será o encontro comercial mais importante do ano para o sector da 
maquinaria de obras públicas, construção e minaria, dar-se-ão a conhecer interessantes novidades em todos os 
sectores e subsectores presentes na feira. Deste modo, os visitantes poderão verificar em directo, nas amplas 
áreas destinadas às demonstrações, a pujança inovadora de um sector cujos objectivos de crescimento continuam 
a cumprir exercício após exercício. Nas linhas que se segue, faz-se uma breve revisão dalgumas destas novidades 
que optam aos Prémios à Inovação Tecnológica do SMOPYC 2008.

A maquinaria para Movimento de terras costuma ocupar um dos lugares mais destacados do SMOPYC. Nesta 
ocasião, chama à atenção uma escavadora de cadeias de 35 toneladas, com um inovador sistema de gestão 
incorporado que usa GPS e satélites de comunicação para transmitir os dados necessários de modo a permitir um 
controlo absoluto da frota. Isto porque pode conhecer a posição das máquinas, verificar quais estão a trabalhar, a 
quantidade de horas de operação que têm, a medida de vários parâmetros de manutenção, se têm avisos de 
precaução ou alarmes, etc. Além disso, caracteriza-se por um baixo consumo de combustível, motor de baixas 
emissões e um reduzido nível de ruídos juntamente com um elevado nível de ergonomia, contribuindo tudo isto 
para uma maior produtividade. Também será apresentada uma retrocarregadora compacta e versátil, que pode 
funcionar como carregadora, escavadora e tractor compacto: três máquinas numa para uma maior diversidade de 
trabalhos. Esta retrocarregadora dispõe de uma secção de retro desmontável e um engate opcional de três pontos 
e tomada de força traseira, ao que se acrescenta uma ampla gama de acessórios. 



No subsector de Compactação, veremos um moderno cilindro tandem vibratório de 1.600 Kg, para compactação 
de terras e asfalto e para operar em qualquer local. Distingue-se pela enorme capacidade dos depósitos de água e 
combustível, sendo desnecessário reabastecer durante o dia de trabalho, contribuindo, assim, para aumentar a 
produtividade graças à minimização dos tempos de reabastecimento. Além disso, é altamente ergonómico e de uso 
fácil e cómodo para o utilizador. Também serão apresentados os últimos desenvolvimentos de compactadores
monocilíndricos energeticamente eficientes, ao incorporar um controlo electrónico tanto do motor de combustão 
como do sistema hidráulico. Estas máquinas são capazes de oferecer melhorias muito significativas com respeito a 
outros produtos do mercado em consumo de combustível e em emissões de gases, obtendo-se reduções na ordem 
dos 25% tanto no primeiro como nas segundas. No mesmo sector, dar-se-á a conhecer uma nova tecnologia de 
compactação inteligente, que também é novidade no mercado. Trata-se de cilindros equipados com um sistema 
excitador de vibração dirigida, que pode ser variado automática ou manualmente de vertical a horizontal, e, assim, 
podem, de modo contínuo, modificar a energia de compactação com o sistema de controlo baseado na rigidez do 
material. Incluem, além disso, um sistema de posicionamento DGPS e um controlo de dados e sistema de 
documentação BCM 05 que assistem o operador e o pessoal do projecto proporcionando um mapa em tempo real 
do trabalho realizado. Como outras vantagens apresenta uma máxima produtividade em compactação, redução de 
custos, mais qualidade e um maior controlo da qualidade.

No capítulo de Áridos e Betão, destaca-se um camião-fábrica de argamassa móvel. Esta “fábrica de 
argamassa” foi concebida para a aplicação de argamassas auto-niveladores realizando todo o processo, desde o 
fabrico da argamassa ao bombeamento do material produzido. Ao encher o camião com areia, cimento, água, 
pode-se realizar todo o tipo de mistura necessária para cada aplicação, com a consequente redução no custo ao 
abastecer-se dos materiais separadamente. Esta máquina tem a capacidade de produzir 18 m3 de argamassa 
numa única carga, o volume de bombeamento é de 8m3/h, a pressão de bombeamento é de até 35 bar, e alcança 
mais de 20 plataformas de bombeamento em altura e 200 metros em longitude. Para as instalações de extracção
de áridos será apresentada uma conduta ecológica e universal, um sistema totalmente inovador, visto que não 
utiliza recursos energéticos nem água para funcionar, sendo até dez vezes mais económico que os sistemas 
existentes. Trata-se de uma estrutura modular realizada em polietileno de elevada densidade que, instalada no 
extremo de descarga de uma correia transportadora, actua como suporte do material transportado sem nenhuma 
emissão de substâncias pulverulentas. 

Em componentes, e num material de desgaste, destaca-se um dente de penetração extra reforçado e adaptável, 
especial para carregadora. Trata-se de uma peça ligeira, compacta e, ao mesmo tempo, resistente. Graças ao seu 
inovador desenho, a vida útil é significativamente aumentada enquanto a tecnologia de tratamento térmico 
utilizada oferece uma elevada resistência à abrasão. Como implemento altamente interessante também será
possível ver um electroíman para retroescavadoras trituradoras, que permite levar ferramentas de 
derrubamento triturado sem parar o trabalho e sem perigo para o utilizador que realiza toda a operação dentro da 
escavadora. O electroíman permite transportar a ferramenta de derrubamento e carregá-la no contentor ou 
directamente na banheira. Como grandes vantagens apresenta um aumento da segurança na operação, uma 
grande poupança de tempo e, por conseguinte, de dinheiro.

No sector de Elevação e Manutenção, podemos destacar uma moderna grua-torre, com flecha de 52 metros, 
ponta de carga de 1,15 toneladas e carga máxima de 5 toneladas. Diferencia-se pela avançada tecnologia (novos 
mecanismos, elevada segurança e numerosos acessórios) e desenho eficaz através do conceito “Topless” (sem 
cabeça). Esta máquina incorpora o diálogo Homem–Máquina no comando rádio controlo. Através deste sistema o 
trabalhador melhora a segurança da obra e a produtividade, visto que pode dispor de informação acerca de 
parâmetros como: peso do material que eleva, velocidade do vento, raio de rotação, altura e momento. Com isto, 
evita-se um grande número de acidentes e também se aperfeiçoa e agiliza as manobras dos carregamentos. 

Outro novo desenvolvimento em maquinaria neste sector é uma plataforma articulada telescópica de 43 m de 
altura de trabalho que incorpora um alcance máximo de 20 m, apresentando o raio de rotação e o alcance traseiro 
mais curtos do mercado, pelo que é extremamente precisa e manobrável e muito útil para espaços reduzidos. 
Trata-se de uma máquina altamente produtiva, visto que graças ao pendular de deslocamento horizontal 180º
(+90º/-90º) o transporte é diminuído consideravelmente permitindo a compatibilidade com transportes padrões e 
a redução de custos. 



Também haverá mais novidades em maquinaria de elevação, como, por exemplo, uma plataforma de 

transporte para cofragem de grande capacidade, com uma cabina de 4,1 x 4,5 metros, e com uma única porta 

com rampa de acesso. Está dotada de um sistema de elevação por cremalheira e pinhão e como grande vantagem 

oferece a possibilidade de ser suspensa entre dois forjados, bem como ser trasladada através de uma grua depois 

de montada. Também na linha de elevação por cremalheira será apresentada um inovador monta-cargas para 

andaime, para o transporte de materiais, desenhado para a instalação no interior de uma estrutura de andaime 

tubular clássico, não exigindo, assim, uma ocupação da via pública maior que a que ocupa este. A disposição dos 

diferentes componentes deste monta-cargas: motor, redutor, quadro eléctrico e as medidas e configuração da 

caixa, permite uma fácil instalação de um orifício de 1,5 x 0,7 metros. Pelo seu desenho é uma máquina idónea

para trabalhar em obras de restauração ou remodelação, onde as estruturas do edifício já estão estabelecidas ou, 

até mesmo, finalizadas. Outra máquina que chamará à atenção é uma plataforma aérea sobre lagartas que 

oferece uma altura máxima de trabalho de 23 m e um alcance horizontal de 20 m. É uma máquina compacta e de 

peso reduzido (3.000 Kg) graças ao seu fabrico em aço especial, e foi construída para aceder a terrenos 

complicados, arenosos, fungosos, e com ervas. Como outras vantagens apresenta uma maior segurança graças ao 

cinematismo mecânico dos braços, e uma redução de emissão de gases e ruídos.

Também no amplo sector que engloba os Veículos Industriais e transportes haverá muitas novidades. É o caso 

de um veículo utilitário para a manutenção de túneis e galerias de minas. O veículo consta de duas partes: 

uma cabeça tractor, com o posto de condução giratório, e, na parte traseira, uma plataforma com um braço 

elevador incorporado capaz de elevar uma cesta para um operador ou para montar outras aplicações, como um 

martelo hidráulico. Como diferença vantajosa apresenta uma dimensão, altura e raio de rotação reduzidos, que lhe 

permite aceder a lugares inacessíveis para outros veículos. A isto acrescenta-se a versatilidade para fazer vários 

trabalhos, bem como uma manutenção e reparação simples.

Outra novidade no mercado que será apresentada no SMOPYC 08 é o Minidumper, sobre lagartas ou rodas, com 

caixa auto-carregável com descarga elevada, que trabalha electronicamente com bateria, renunciando ao motor 

térmico e a todos os aspectos negativos da combustão de carburantes, mas mantendo a capacidade, a qualidade e 

o campo de aplicação. As vantagens desta máquina são notáveis, visto que não emite gases, fumos nem ruído. 

Além disso, não é inflamatória, tem um consumo energético reduzido, é confortável e segura para o trabalhador. 

Também é muito versátil, apta para trabalhar em várias situações em espaços fechados, nos cascos antigos das 

cidades, praias, parques públicos, etc. Também se dará a conhecer um novo motor para veículos de transporte 

utilizados na construção que cumpre com a normativa de emissões Euro 5, sem necessidade de acrescentar 

aditivos (ureia) num pós-tratamento dos gases de escape. É o único motor até ao momento que apresenta estas 

características, visto que evita a disposição de um segundo depósito para a solução de ureia. As vantagens que o 

novo motor oferece radicam num aumento da simplicidade dos veículos mais simples, visto que é desnecessário 

um segundo fornecedor, a tara é reduzida, não se manejam produtos químicos e oferece uma melhoria da carga 

útil.

Quanto aos equipamentos auxiliares para a construção, as inovações partilham objectivos comuns, tais como 

o aumento da segurança e a simplificação de diferentes trabalhos. Deste modo, será possível contemplar, no 

âmbito deste sector, uma nova escora com descarga rápida, com sistema anti-separador de cano e corpo que 

evita a queda dos canos nos movimentos com grua e está dotada de um regulador com sistema de peça de 

arresto. Dita escora cumpre com a norma europeia (EN1065) e oferece aos trabalhos mais produtividade, 

segurança e elevada resistência de carga. Também será apresentado um contentor auto-oscilante universal 

para manipular resíduos e outros materiais através da grua à distância. Este equipamento permite virar a carga 

sem operações manuais, acarreta um sistema monobraço com vasos intercambiáveis e proporciona uma maior 

segurança no processo de transporte e vazamento, bem como um aumento da produtividade na gestão de 

resíduos e na logística interna da obra.
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Veremos, também, um pequeno e prático compressor de parafuso portátil, autónomo, fabricado a 7,10 ou 15 

bar e com caudal de 1,2m3/min. A principal vantagem é o tamanho, a ligeireza (192 Kg) e o desenho, pois cabe 

por lugares estreitos. Outro equipamento novo que será apresentado é um gerador compacto que oferece uma 

elevada qualidade de corrente e baixo nível sonoro, com painel LCD de controlo e auto-diagnose. Este gerador tem 

um peso e tamanho muito inferiores aos tradicionais e pode-se utilizar com qualquer aplicação electrónica.

Quanto aos equipamentos de segurança, destacam-se os novos dispositivos de ancoragem de uso 

multifuncional para a fixação de sistemas de segurança a elementos resistentes em obras de construção. A 

vantagem principal, face a outros sistemas de segurança que normalmente são rígidos e difíceis de ancorar, é que 

se instalam num minuto e facilmente. Além disso, são sistemas têxteis abertos, simples, leves, ergonómicos e 

adaptáveis, visto que podem ser utilizados tanto em protecções colectivas como individuais. No mesmo campo da 

segurança, apresenta-se um equipamento para protecção colectiva composto por uma Forquilha dobrável para a 

sujeição de redes e de suportes de forquilha específicos para a sujeição ao forjamento. O equipamento completa-

se com um fecho da plataforma de trabalho através de guarda-corpos e corrimãos de chapa galvanizada perfilada 

extensível. A vantagem inovadora reside no facto de ser dobrável, visto que proporciona uma solução eficaz para a 

sua montagem, transporte e armazenamento.

Por último, no SMOPYC 2008 também não faltarão as novas propostas em componentes, equipamentos de ensaio 

e aplicações de gestão, como por exemplo uma nova ferramenta de gestão total de parque de maquinaria

para a administração de auto-bombas de betão. Esta aplicação integra, num mesmo sistema, o controlo por 

satélite de todos os elementos da frota e permite visualizá-los individualmente ou no seu conjunto, assim como 

determinar os locais das obras. Com esta ferramenta optimiza-se ao máximo a rentabilidade de recursos humanos 

e frotas de maquinaria e facilita os processos de registo, gestão e controlo de equipamentos. Outro software de 

grande utilidade que será apresentado é um programa de cálculo para a determinação da transmissão de cargas 

entre forjamentos durante o processo construtivo de um edifício de vários andares. A metodologia do programa 

está baseada no cálculo matricial que permite resultados mais exactos que os métodos tradicionais ou 

simplificados, com a consequente optimização da construção e melhoria da segurança de obra. Quanto aos 

sistemas de medição, destaca-se um novo sistema de medição de estabilidade para escavadoras de demolição 

de longo alcance que consiste num dispositivo visual electrónico cujas funções são optimizar o rendimento e 

trabalhar com um maior nível de segurança. Para tal, conta com uma grande precisão de análise do risco de virar 

devido à quantidade de dados que se introduzem no sistema, a informação resultante oferece-se tanto no display

do dispositivo como nos sistemas de advertência que incorpora o próprio dispositivo.


