
Entrevista com Rafael Goes – Esteiras porta-cabos em polímero versus esteiras

porta-cabos metálicas

Ainda existem engenheiros que preferem usar esteiras porta-cabos de aço ao invés das

soluções em plástico? Por quê?

As primeiras esteiras porta-cabos foram fabricadas a partir do aço, de modo que era frequente

o uso delas em diversas indústrias, e alguns ainda partem do pressuposto de que quanto mais

velha for a tecnologia, melhor será. No entanto, hoje em dia, os transportadores de cabos

feitos de plástico conseguem realizar todas as funções que as soluções feitas de aço atendem.

Elas são feitas a partir de uma mistura de polímeros de alto desempenho e oferecem menor

custo, peso reduzido e são resistentes à corrosão, entre diversas outras vantagens técnicas.

As esteiras porta-cabos de plástico substituíram as de aço na maioria das máquinas

automatizadas nos últimos anos. Isso ocorre porque as esteiras de plástico são mais leves e,

portanto, permitem um maior número de ciclos, velocidades mais rápidas e um aumento da



produtividade. A redução de custos também é outro motivo para que diversos setores

industriais adotem o uso de esteiras porta-cabos feitas em polímero.

As soluções de aço ainda predominam em algumas indústrias, como na de caminhões

munk/caminhões-guindastes, e também nas indústrias de mineração de aço. Isso não quer

dizer que as esteiras porta-cabos de plástico não possam ser usadas   em aplicações nesses

ambientes, mas essas indústrias têm sido lentas para mudar. Algumas ainda são resistentes a

essa mudança e acabam não dando uma chance para essa nova tecnologia.

Quais são as vantagens e/ou desvantagens de cada uma?

As esteiras porta-cabos de plástico são tipicamente superiores às feitas de aço, pois têm baixo

custo, são leves e resistentes à corrosão. As esteiras porta-cabos de aço geralmente possuem

um revestimento especial aplicado para torná-las resistentes à corrosão. No entanto, uma

esteira porta-cabos com cabos em aço inoxidável pode ser utilizada para eliminar problemas

de corrosão. Porém, essas podem ser muito caras. O plástico já oferece uma vantagem de

preço sobre os transportadores de cabos feitos em aço, e essa vantagem é ainda maior quando

é feita uma comparação com as esteiras porta-cabos feitas de aço inoxidável.



As esteiras de plástico também são modulares – você só precisa de uma chave de fenda para

manuseá-la. Já as de aço, por outro lado, requerem chaves e kits de ferramentas para a sua

desmontagem. Isso significa que elas não são tão fáceis de desmontar e substituir, o que

implica em maior tempo investido em instalação e manutenção. Já com uma esteira

porta-cabos de plástico, você pode substituir facilmente um elo se ocorrer dano.

Uma vantagem adicional proporcionada pelas esteiras porta-cabos de plástico é que elas

podem deslizar em aplicações e cursos longos. Em contraste, as esteiras de aço requerem um

sistema de suporte elaborado para suportar a sua parte superior por longas distâncias, porque

não podem deslizar sobre si mesmas.

Você pode dar um exemplo ou exemplos de uma esteira porta-cabos de plástico usada

em um ambiente extremamente exigente?

As esteiras porta-cabos de plástico podem ser usadas   em aplicações offshore, como em

plataformas de petróleo, assim como na indústria de cerâmica, em usinas de combustão de

carvão, veículos pesados de construção rodoviária, instalações de incineração de lixo,

máquinas de perfuração de túneis, siderúrgicas, metalúrgicas, em plantas de tratamento de

resíduos, na mineração e muito mais. Elas podem operar com cargas pesadas, altas

velocidades e longas distâncias. Então, são ideais para inúmeros tipos de aplicações.

Um exemplo de aplicação específica de longo curso: sobre mais de 440 metros de altura em

dois guindastes descarregadores de navios, em uma usina de energia de carvão na Malásia.

As esteiras porta-cabos de plástico da Igus foram instaladas como um sistema totalmente

pré-montado e forneceram energia e dados para o trolley e a cabine. Os guindastes



descarregam até 1.500 toneladas de carvão por hora em estações de ancoragem em uma ilha

artificial localizada a cerca de uma milha em alto-mar.

Nos Estados Unidos, o Porto de Virginia opera e mantém seis guindastes para a

movimentação de contêineres e cargas em seu segundo maior terminal de navios na costa.

Um desses guindastes é um modelo Paceco de 30 anos.

A empresa sofreu problemas devido ao vento e falhas nos cabos em todos os seus sistemas de

Festoon responsáveis   por fornecer comunicação de dados e energia da parte de trás do

guindaste para a cabine do operador. Isso levou os operadores de terminais a substituírem os

sistemas Festoon por esteiras porta-cabos de plástico pré-montadas, que proporcionam maior

confiabilidade e maior produtividade, pois necessitam de pouca manutenção, e além de tudo,

proporcionam um menor custo em relação a outros modelos.

Por que a Igus sempre se concentrou apenas no uso de plásticos em todas as suas linhas

de produtos?



A Igus começou com um molde de injeção de plástico e virou referência com base em seu

objetivo de fazer componentes e acessórios de polímero funcionalmente avançados, além de

acessíveis, para atender qualquer demanda do mercado. Sua extensa pesquisa ao longo dos

anos em tribo polímeros (plásticos “tribologicamente” otimizados) nos mostrou que

conseguimos desenvolver os melhores materiais e os melhores produtos que ofereçam vida

mais longa a um custo menor do que a maioria, senão todas, das esteiras feitas de aço.

Quais são alguns dos últimos desenvolvimentos de produtos envolvendo as esteiras

porta-cabos de plástico?

A Igus desenvolveu um material especial para altas temperaturas – igumid HT (“HT” de high

temperatures) – para suportar os cavacos quentes que voam durante a operação, até 850 °C ou

mais. Isso só havia sido possível, anteriormente, com as esteiras metálicas.



A Igus também apresentou recentemente a maior esteira porta-cabos de plástico do mundo, a

E4.350. O sistema de fornecimento de energia da E4.350 é resistente ao desgaste, livre de

manutenção e é resistente à água do mar e ao óleo mineral. Essa esteira gigante foi

desenvolvida principalmente para aplicações exigentes como exposição ao gelo, vento,

tempestades, água salgada, óleo e lama de perfuração em aplicações em plataformas de

perfuração de petróleo em alto-mar. A E4.350 pode mover-se quase 15 metros para cima e

para baixo, o que garante que as mangueiras hidráulicas pesadas   fiquem protegidas e que

sejam guiadas quando uma plataforma de perfuração desliza sobre uma plataforma de óleo

ou, por exemplo, no curso do cabeçotes de perfuração.

Para entrar em contato diretamente com o Rafael para tratar sobre este artigo, envie um

e-mail para rgoes@igus.com.br. Para mais informações acesse os endereços eletrônicos

www.igus.com.br e www.igus.com.br/echain ou envie um e-mail para

marketing@igus.com.br.

Contato:

igus® do Brasil Ltda.

Rua Antônio Christi, 611

Parque Industrial III – FAZGRAN

Tel. 55 11 3531-4487

Fax 55 11 3531-4488

vendas@igus.com.br

www.igus.com.br

A Igus é um dos fabricantes líderes a nível mundial no setor de sistemas de esteiras

porta-cabos e buchas autolubrificantes em polímero. A empresa, sob gestão familiar e com

sede em Colônia, Alemanha, é representada em 35 países e emprega aproximadamente 3.800

http://www.igus.com.br/
http://www.igus.com.br/echain
http://www.igus.com.br/


colaboradores em todo o mundo. Em 2017, a Igus com os “motion plastics”, componentes

plásticos para aplicações com movimento, conseguiu atingir um volume de vendas de 690

milhões de euros. A Igus detém o maior laboratório de testes e as maiores fábricas do seu

ramo industrial a fim de poder proporcionar aos seus clientes, em muito pouco tempo,

soluções e produtos inovadores adaptados às suas necessidades.


