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“ Os produtos podem ser transportados para cima e para baixo de diferentes formas. A 
técnica mais adequada depende, entre outros fatores, da configuração do processo e da 
capacidade necessária. Outro fator importante é o custo. Uma comparação entre diferen-

tes sistemas de transporte vertical demonstrou que o transportador vertical baseado no 
princípio de paternoster tem excelentes referências.  „

Porquê o transporte vertical?

O espaço é escasso e dispendioso. Cada metro quadrado de uma área de produção ou de um armazém deve ser utilizado da 
forma mais eficiente possível.  Isto significa também que os produtos precisam cada vez mais de espaço vertical. 

Tendo em consideração a configuração dos processos de produção, o transporte vertical é muitas vezes necessário na linha 
de produção. Um dos motivos para esta aplicação pode ser a necessidade de passar os produtos para a máquina seguinte na 
linha a uma altura diferente. Outras vezes, porque é necessário deixar uma zona desimpedida no solo para permitir o acesso 
de pessoas ou camiões, ou para deixar espaço para outras máquinas. Estas situações envolvem, quase sempre, um fluxo 
constante de produtos idênticos que precisam de ser transportados apenas alguns centímetros para cima ou para baixo.

Nos armazéns, é importante aproveitar da melhor forma não só os metros quadrados como também os metros cúbicos dis-
poníveis. Algumas atividades, como a recolha de encomendas, são cada vez mais realizadas em diferentes níveis, que estão 
ligados através de um sistema de transporte. Este sistema não só deve conseguir transportar os produtos alguns metros para 
cima, como também alguns metros para baixo a uma cadência que varia de forma considerável durante o dia.  Além disso, os 
centros de distribuição recorrem ao armazenamento totalmente automatizado e a sistemas de recolha de encomendas com 
todas as características de uma linha de produção.

Quer seja na linha de produção ou no armazém, em ambas as situações existe a necessidade de um sistema de transporte 
vertical automatizado que pode ser totalmente integrado numa linha de produção ou num sistema de logística. Optar por um 
tapete vertical deste tipo não é uma tarefa fácil. Atualmente, existem muitos sistemas disponíveis no mercado que transportam 
produtos para cima e para baixo.  Contudo, existem grandes variações na forma como esse transporte é realizado. Esta do-
cumentação técnica aborda de forma mais pormenorizada as diferenças entre os sistemas de transporte vertical. 
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• 2. Sentidos de alimentação e saída
 Na situação mais simples, o produto irá continuar no mesmo sentido, depois da passagem para uma altura 
 diferente. Contudo, existem situações em que é desejável que um produto seja direcionado para um sentido
 diferente ou mesmo oposto ao que seguia. Muitos sistemas de transporte vertical permitem combinar altera-
 ções no sentido de saída com passagens por diferentes alturas. Existem ainda sistemas onde é possível alterar
 a orientação dos produtos. Isto aumenta o número de soluções logísticas e impede a necessidade de instalação
 de uma curva no tapete de transporte ou tapete de rolos logo após o sistema. Contudo, o número de possíveis
 sentidos de alimentação e saída varia de acordo com o sistema de transporte vertical.

• 3. Alturas de alimentação e saída
 Em algumas situações, é desejável poder recolher produtos em diferentes alturas e depositá-los em alturas
 diferentes de saída. Esta é uma situação frequente em armazéns, pois geralmente incluem vários mezaninos
 e os produtos precisam de circular entre todos estes pisos. Nem todos os sistemas de transporte vertical se 
 adaptam a diferentes alturas de alimentação e/ou saída.

• 5. Capacidade
 A capacidade de um tapete vertical depende, em parte, da velocidade. Quanto mais rápido for um sistema
 de transporte vertical, mais produtos consegue processar por hora. Outro fator é o número de produtos que
 podem ser processados em simultâneo. A capacidade mínima exigida em qualquer situação é quase sem-
 pre determinada pela estrutura de todo o processo. O sistema de transporte vertical não deve representar
 um atraso no processo. Os sistemas de transporte vertical disponíveis atualmente no mercado podem variar
 de forma considerável em relação aos aspetos mencionados acima. Alguns tapetes verticais são realmente
 mais rápidos, mais compactos e mais versáteis do que outros. Como é normal, os diferentes sistemas apresen-
 tam também preços diferentes. O objetivo é selecionar o sistema que melhor se adequa à situação em termos
 de preço e desempenho.

• 4. Movimento ascendente e descendente
 Especialmente nos armazéns, pode ser necessário alternar entre produtos ascendentes e descendentes.
 Basta considerar, por exemplo, a recolha de encomendas em diferentes pisos. Os produtos precisam não só
 de ser transportados para diferentes pisos, como também de voltar ao local inicial num determinado momen-
 to. Um sistema de transporte vertical capaz de transportar produtos para cima e para baixo elimina a neces-
 sidade de utilizar dois sistemas diferentes para estes dois movimentos

• 1. Utilização do espaço
 Um sistema de transporte vertical tem como principal objetivo desimpedir o valioso espaço no solo. Espaço
 esse, tal como referido anteriormente, que é escasso e cada vez mais dispendioso. Por isso, é importante
 que um sistema de transporte vertical não ocupe uma grande área deste valioso espaço. E alguns tapetes
 verticais são bastante mais compactos do que outros.

m2

Cinco aspetos dos sistemas de transporte vertical

O sistema de transporte vertical mais adequado para uma determinada empresa depende inteiramente da situação. Afinal, os pro-
cessos de produção e logística são diferentes em cada empresa. A forma como os produtos são fornecidos e removidos é outro dos 
aspetos muito importantes. A que velocidade e frequência são fornecidos os produtos?  O ponto de partida e de chegada do sistema 
de transporte vertical é sempre o mesmo ou existem, consoante os produtos, diferentes níveis de alimentação e/ou saída? Os produ-
tos precisam de ser transportados para cima ou para baixo ou mesmo nos dois sentidos?  E, mais importante ainda, qual é o espaço 
disponível para o sistema? De uma forma geral, existem cinco aspetos que precisam de ser avaliados em cada processo de seleção.
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Tapete vertical
O sistema mais simples é o denominado tapete vertical: um transportador para 
apenas um produto que se desloca continuamente para cima e para baixo. O trans-
portador de produtos está suspenso numa coluna de aço e é geralmente içado 
através de correntes ou cintas de içamento. O único espaço que o tapete vertical 
ocupa é a coluna de aço, que precisa de ser ligeiramente mais larga do que o tamanho máximo dos produtos. O tapete vertical apre-
senta a vantagem de apenas uma máquina poder servir diferentes alturas de alimentação e saída e transportar produtos em sentido 
ascendente e descendente. Uma desvantagem do tapete vertical – por vezes denominado de transportador vertical descontínuo ou 
elevador para/arranca – é a limitação de velocidade e capacidade. O tapete vertical só consegue transportar outro produto depois de 
o último produto ter sido depositado e de o transportador de produtos vazio ter regressado à posição inicial. A velocidade fica assim 
condicionada não só pelo movimento ascendente como também pelo movimento descendente. Outra contrariedade é a restrição 
dos possíveis sentidos de alimentação e saída. Geralmente, o transportador de produtos é composto por um tapete de rolos ou 
um tapete de transporte. Os produtos só podem sair pela mesma posição ou pelo sentido exatamente oposto àquele em que são 
colocados. Não existe outra opção.

Tapete de transporte inclinado
A forma mais simples de transportar produtos para cima e 
para baixo é recorrer a um tapete de transporte normal que 
é instalado com uma determinada inclinação. Geralmen-
te, a capacidade não é um problema para os sistemas de 
tapete inclinado. Afinal, tal como acontece num tapete de 
transporte normal, os vários produtos podem ser coloca-
dos um após o outro num tapete de transporte inclinado. 
No entanto, é importante não esquecer que é necessário 
recorrer a um motor mais potente para acionar um tapete 
deste tipo. A velocidade também poderá ser mais lenta em 
comparação com a de um tapete de transporte horizontal. 
Além disso, os sentidos de saída e alimentação são idên-
ticos, a menos que seja aplicada uma curva na configu-
ração, tal como acontece com os sistemas de transporte 
horizontais. Contudo, a maior contrariedade de um tapete 
de transporte inclinado é a elevada área que ocupa. Isto 
acontece devido ao declive do tapete de transporte inclina-
do. Para evitar que os produtos caiam, tombem ou desli-
zem, o ângulo máximo de inclinação varia entre os 15 e 30 

graus, dependendo também da forma, das dimensões e do peso dos produtos. Com base neste princípio, um tapete de transporte 
com 30 graus de inclinação precisa de ter, pelo menos, 1,85 metros de comprimento para alcançar uma altura de 1 metro. Com um 
ângulo de 15 graus, este comprimento ultrapassa os 3,5 metros. Como resultado, a distância percorrida e o tempo de transporte 
dos produtos irão também aumentar.

“Prorunner mk1: tapete vertical com um design consolidado: O Prorunner mk1 da 
Qimarox é um tapete vertical que tem sido desenvolvido de forma consistente nos últi-
mos anos. Desta forma, foi criado um transportador vertical com um design consolidado 
onde a eficiência e a eficácia desempenham um papel fulcral. Esta solução apresenta 
uma utilização mínima de materiais e consequentemente um custo reduzido, mesmo a 
longo prazo, já que exige uma manutenção muito reduzida. E, como é evidente, o trans-
portador realiza a função para a qual foi concebido: transportar produtos para cima e para 
baixo, de forma rápida e simples. O Prorunner mk1 está construído numa estrutura de aço 
robusta e compacta que oferece estabilidade nas mais diversas condições de funciona-
mento. O transportador vertical está suspenso a partir de uma cinta de içamento que, ao 
contrário do sistema de acionamento por corrente, dispensa tensão e lubrificação. Além 
disso, a cinta de içamento é praticamente silenciosa. O Prorunner mk1 adota um design 
modular. Isto significa que o produto pode ser facilmente integrado em qualquer linha de 
produção. Por exemplo, o Prorunner mk1 está equipado de série com um tapete de rolos 
ou tapete de transporte, mas poderá ser aplicado qualquer outro tipo de transporte de 

produtos sem necessitar de modificar a sua construção. „

Cinco tipos de sistemas de transporte vertical

Atualmente, existem apenas duas técnicas básicas para transportar os produtos de forma ascendente e descendente. A primeira 
técnica básica recorre a tapetes de transporte e a segunda a um sistema de elevador. Todos os sistemas de transporte vertical 
disponíveis no mercado recorrem a uma destas técnicas básicas. Se forem utilizados os tapetes de transporte, não é necessário 
integrar uma função de arranque/paragem no sistema. Afinal, os produtos vão diretamente do tapete de alimentação para o tapete 
de transporte, sendo depois enviados para o tapete de descarga. Num sistema de elevador, é sempre necessário controlar a taxa 
de fornecimento de produtos. Contudo, os sistemas de elevador percorrem a distância vertical mais curta, pelo que a sua utilização 
de espaço é mínima.
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Tapete contínuo
A principal diferença entre um tapete vertical e um 
tapete contínuo é o sentido de movimento do trans-
portador de produtos. Com um tapete vertical, o 
transportador de produtos funciona no sentido as-
cendente e descendente, enquanto que um trans-
portador vertical contínuo, como o tapete contínuo, 
realiza uma volta. Assim que um produto é trans-
portado para outro nível, o transportador de produ-
tos regressa através de um caminho diferente para a 
posição inicial. Desta forma, é possível instalar vários 
transportadores de produtos, podendo assim trans-
portar múltiplos produtos por ciclo. A capacidade de 
um transportador vertical contínuo é bastante supe-
rior à de um tapete vertical. Tal como o nome indica, 
o transportador de produtos do tapete contínuo é 
composto por um tapete dobrável e flexível. O ta-
pete é içado através de quatro correntes ou cintas 
de içamento. Assim que o produto alcança a altura 
pretendida e é colocado num tapete de transporte 
ou tapete de rolos, o tapete regressa à posição inicial 
pela parte inferior. A maioria dos tapetes contínuos 
servem apenas para casos em que existe uma al-
tura fixa de alimentação e saída. É difícil combinar 
movimentos ascendentes e descendentes num úni-
co tapete contínuo. Além disso, tal como acontece 
com o tapete vertical, existe uma limitação das con-
figurações possíveis de alimentação e saída. Os pro-
dutos só podem entrar ou sair no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Uma contrariedade adicional é a necessidade de controlo da 
frequência de fornecimento de produtos que, para além disso, tem de estar ainda precisamente sincronizada com o tapete de alimentação 
e o elevador. Se o tapete chegar antes ou depois do tempo, o produto pode cair no elevador, com todos os problemas que isso representa. 
Em caso de falha, a probabilidade de danificar ou contaminar o produto é muito elevada, porque o produto está sempre localizado no inte-
rior do elevador quando está a ser transportado para cima ou para baixo. A vantagem do tapete contínuo é a utilização limitada de espaço. 
Além disso, a proteção necessária pode ser também integrada no elevador. O transporte de produtos mais compridos ou mais pesados fica 
também facilitado. O processo aqui não é diferente.

Tapete em espiral
Um tapete em espiral não é nada mais do que um tapete de transporte de movimento ascendente ou descendente numa espiral. A principal 
vantagem do tapete em espiral é a sua capacidade. Tal como acontece com o tapete de transporte inclinado, os produtos podem ser carre-
gados de forma contínua, um após o outro, não esquecendo que é necessário manter um certo intervalo entre os produtos devido ao ângulo 
ascendente e ao raio. É possível encher a espiral com produtos, por isso esta solução pode ser aplicada também como sistema regulador. 
Outra vantagem é a flexibilidade em relação ao sentido e altura de alimentação e saída. Em princípio, é possível fazer entrar e sair produtos 
a partir de qualquer ângulo e de qualquer altura, bastando ligar um tapete de transporte horizontal ou tapete de rolos ao tapete em espiral 
nos pontos necessários. É importante destacar que devido à forma em espiral não é possível selecionar ambos os sentidos e alturas de ali-

mentação e saída. Outra desvantagem é a quanti-
dade de espaço que ocupa um tapete em espiral. 
Uma vez que os produtos seguem numa espiral 
com um determinado raio, o espaço ocupado 
pelo tapete em espiral é bastante maior do que 
o necessário para um tapete vertical ou tapete 
contínuo. Quanto mais comprido e mais largo for 
o produto, maior será o raio e o espaço neces-
sário e mais dispendioso será o tapete em espiral. 
O movimento em espiral também implica que os 
produtos necessitem de percorrer uma distância 
relativamente longa, resultando num sistema de 
acionamento que requer mais potência (consumo 
de energia) e manutenção. Existem tapetes em 
espiral no mercado que podem transportar pro-
dutos de forma ascendente e descendente em 
simultâneo. Na realidade, estamos a falar de ta-
petes em espiral com dois tapetes: um na parte 
interior e outro na parte exterior. A desvantagem 
está no facto de os produtos que percorrem o ta-
pete exterior necessitarem de percorrer distânci-
as muito longas, sendo mais prático instalar dois 
tapetes em espiral com um tapete de transporte. 
Como é evidente, um tapete em espiral com ta-
pete de transporte duplo não só exige um duplo 
acionamento, como também um diâmetro maior, 
ocupando assim mais espaço. 
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Elevador Paternoster
A versão final é o elevador paternoster, um transportador vertical contínuo que também recorre a múltiplos transportadores de 
produtos que circulam num ciclo como o tapete contínuo. No entanto, existe uma diferença importante: todos os transportadores 
de produtos permanecem em posição horizontal durante todo o circuito, para que o produto se mantenha dentro do transportador 
durante todo o ciclo percorrido. Desta forma, o elevador paternoster tem a vantagem de poder chegar a diferentes alturas de alimen-
tação e saída. Além disso, o elevador paternoster é o único sistema de transporte vertical capaz de transportar de forma ascendente 
e descendente diferentes produtos em simultâneo. Um elevador paternoster necessita de um pouco mais de espaço do que um 
tapete vertical e um tapete contínuo, mas não tanto quanto um tapete de transporte inclinado ou um tapete em espiral. Em termos 
de capacidade, este sistema é semelhante a um tapete contínuo. De forma mais específica, isto significa que o elevador paternoster 
tem uma capacidade bastante superior à de um tapete vertical, mas não consegue competir com um tapete de transporte inclinado 
ou um tapete em espiral. É possível expandir a capacidade – até determinado ponto – adicionando mais transportadores de produtos 
ou colocando múltiplos produtos num transportador sem necessidade de aumentar a velocidade do sistema. Tal como acontece 
com o tapete contínuo, o elevador paternoster também necessita de um controlador da taxa de fornecimento. Não é necessária uma 
sincronização precisa entre o tapete de alimentação e o elevador, graças ao desenho específico dos transportadores de produtos. 
Em termos de controlo, isto torna o elevador paternoster mais fácil de integrar do que o tapete contínuo.

‘‘  Com o Prorunner mk5, a Qimarox reinventou o elevador paternoster. A principal característica do Prorunner mk5 é o 
transportador de produtos, que é semelhante a um garfo. Estes transportadores de produtos estão ligados ao sistema de 
acionamento apenas num dos lados. O sistema patenteado garante que os transportadores de produtos permanecem 
em posição horizontal durante todo o circuito. Assim, um produto pode permanecer no transportador de produtos du-
rante todo o circuito. A semelhança do transportador de produtos com um garfo apresenta grandes vantagens. Permite 
a recolha e o depósito de produtos em tapetes de rolos, bastando deslocar os garfos entre os rolos. O resultado é uma 
alimentação e saída dos produtos realizada com grande suavidade, sem risco de danificar os produtos. Em alternativa, ao 
utilizar os tapetes de alimentação e saída do circuito dos transportadores de produtos, o Prorunner mk5 pode ser utilizado 
numa configuração com diferentes alturas de alimentação e saída. Agora é possível utilizar um elevador paternoster para 
fluxos de produtos ascendentes e descendentes. O facto de os transportadores de produtos estarem ligados ao sistema 
de acionamento apenas num dos lados apresenta uma vantagem adicional em relação aos elevadores contínuos con-
vencionais. Permite ao Prorunner mk5 fazer a entrada e saída de produtos em três sentidos. Isto porque não só é possível 
fazer a entrada e saída de produtos que estão alinhados com o circuito, como também em sentido transversal ao circuito. 
Neste tipo de casos, as correias de acionamento são utilizadas como tapetes de rolos, que funcionam como tapetes de 

alimentação e de saída.  „
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Vantagens e desvantagens
A tabela acima apresenta uma análise geral das vantagens e desvantagens das diferentes soluções. O paternoster apresen-
ta-se como um sistema de transporte vertical versátil que se destaca em diversos aspetos, como a velocidade e a utilização 
do espaço.

Tipo de sistema de
transporte vertical

Resultado pretendido

Utilização do espaço ++ + + ++ ++

Sentidos de alimentação e saída  ++ +/- - ++ ++

Diferentes alturas de alimentação ++ +/- - ++ ++
e saída

Combinação de movimento ++ +/- - ++ ++
ascendente e descendente

Capacidade -- + + ++ ++

Tapete vertical Elevador
Paternoster

Tapete contínuo Tapete em espiral Tapete de trans-
porte inclinado

‘‘ Prorunner mk5: Apropriado como sistema tampão  ‚‚
‘‘ Prorunner mk5: Apropriado como sistema tampão  ‚‚
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Custo dos sistemas de transporte vertical

A forma como um sistema de transporte vertical pode ser integrado numa linha de produção ou num processo de logística 
não é o único fator importante. Existem outros fatores, como os custos iniciais, a instalação, a manutenção e o consumo de 
energia, que desempenham um papel igualmente importante na escolha do sistema de transporte vertical e do fornecedor 
mais adequado.

‘‘ Prorunner mk5: disponível em tamanho XL.
O elevador paternoster da Qimarox está disponível em dois tamanhos. A versão standard está disponível para 

produtos com 600 x 400 mm (24” x 16”). Existe também uma versão XL com capacidade para produtos com 900 
x 900 mm (35” x 35”). O Prorunner mk5 XL é especialmente interessante para ambientes de logística, onde muitas 

vezes são utilizadas caixas de transporte com dimensões superiores às medidas suportadas pela versão stan-
dard. Apesar da sua dimensão maior, o Prorunner mk5 XL continua a ser uma máquina extremamente compacta. 

A versão XL é apenas 300 mm (11”) mais larga do que a versão standard. O peso máximo que o Prorunner mk5 
pode suportar são 50 kg (110 lb) por transportador de produtos.  ‚‚
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• Custos de instalação
 Os tapetes de transporte inclinados e os tapetes em espiral são relativamente fáceis de instalar. Claro que
 estes sistemas de transporte vertical necessitam de uma área relativamente grande que precisa de ser des-
 ocupada antecipadamente, mas após isso podem ser instalados sem grande dificuldade adicional, junto de
 qualquer tapete de rolos ou tapete de transporte. Os produtos são encaminhados para o tapete de transpor-
 te inclinado ou para o tapete em espiral, sem paragens, até chegarem ao nível pretendido. Ambas as máqui-
 nas necessitam de algum software de controlo. Contudo, isto é apenas necessário para os motores. Nos
 tapetes em espiral também é necessário para a proteção de folga da corrente que impede os problemas
 causados pela folga nas correntes. Um elevador exige um pouco mais de trabalho.  Por este motivo, o
 fornecimento de produtos e os movimentos do transportador de produtos devem ser engrenados um no out-
 ro. Afinal, um produto só pode entrar no elevador depois de ter chegado um transportador de produtos vazio.
 Com um tapete contínuo, ao contrário de um elevador paternoster, ambos os movimentos precisam de estar
 sincronizados de forma muito precisa. Esta solução exige algum software de controlo, que é alimentado com
 os dados provenientes dos sensores. Para os programadores que já tiveram de codificar o sistema de con-
 trolo de toda a linha de produção ou do sistema de transporte, não será complicado integrar estes sensores
 adicionais.

‘‘ Nos casos em que o elevador está em constante funcionamento (24 horas por dia, 7 dias por semana), a diferença em 
custos energéticos representa uma poupança anual superior a 1000 USD por elevador.  ‚‚

• Custos iniciais
 Muitas empresas centram-se principalmente, e antes de mais, nos custos iniciais. Estes custos podem
 variar de forma considerável de sistema para sistema. De um modo geral, o tapete de transporte inclinado é
 a solução mais económica, seguida pelo tapete vertical, o paternoster, o tapete contínuo e, por fim, o tapete
 em espiral. Um fator importante é a altura da passagem. Quanto maior for a diferença em altura, maiores
 serão as diferenças entre, por exemplo, um paternoster e um tapete em espiral. Por cada 30 cm adicionais,
 é necessário aumentar a construção do tapete em espiral e do tapete de transporte. Será provavelmente
 necessário um motor adicional ou, pelo menos, mais potente, com o respetivo regulador de frequência para
 elevar os centímetros adicionais de tapete de transporte e os respetivos produtos. Por outras palavras, um
 tapete em espiral que tem o dobro da altura também é duplamente mais caro. Com um elevador é diferente,
 quer seja um transportador vertical descontínuo, um transportador vertical contínuo ou um elevador
 paternoster. Nestes sistemas, só é necessário aumentar o comprimento da estrutura de aço e o comprimen-
 to dos cabos ou das correntes de içamento. Afinal, o número de peças móveis, transportadores de produtos
 e motores de acionamento não sofre alteração. Um transportador vertical descontínuo de 9 metros fica,
 assim, apenas ligeiramente mais caro do que um elevador de 4,5 metros.
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• Custos energéticos
 Existem custos que vão para além da instalação do sistema de transporte vertical. Primeiro, existe o custo de 
 colocar o sistema em funcionamento, o custo energético. A vantagem de utilizar os tapetes verticais, tapetes
 contínuos e elevadores paternoster reside no facto de estas máquinas levarem sempre o produto pelo
 caminho mais curto, ou seja, para cima e na vertical. Com os tapetes de transporte inclinados e os tape-
 tes em espiral a distância é multiplicada, originando maiores custos energéticos. Quanto maiores forem as
 diferenças de altura, maior a diferença. no consumo energético entre os sistemas de elevador e os tapetes
 em espiral. É necessária mais energia para fazer deslocar para cima a extensão do tapete de transporte e
 os produtos que este carrega. Num sistema de elevador, a relação entre as diferenças de altura e os custos
 energéticos são menos evidentes. O elevador paternoster é mesmo uma exceção em termos de custos
 energéticos. Com um elevador paternoster, o transporte ascendente e descendente equilibra-se entre si. Na
 realidade, isto significa que o consumo energético só ocorre quando os produtos são transportados para
 cima, e não para os próprios transportadores de produtos. Na maioria dos casos, um motor com uma potê-
 ncia de 0,37 kW é suficiente. Este valor representa menos de metade da potência necessária para acionar
 um tapete em espiral.

• Custos de manutenção
 No que se refere a custos de manutenção, as diferenças são enormes. As soluções com tapetes de trans
 porte (tapetes de transporte inclinados, tapetes em espiral) geralmente apresentam um comprimento total
 bastante grande. Um tapete tem de estar operacional e tem de ser integralmente substituído caso ocorra
 alguma falha. Na maioria dos tapetes em espiral, o tapete de transporte é composto por uma longa corrente
 coberta com abas sobrepostas. A sujidade e o pó podem cair dos produtos, atravessar as abas e alojar-se
 diretamente no sistema de acionamento. Além disso, os produtos podem tombar, devido ao movimento das
 abas sobrepostas, e acabar presos entre as guias laterais, causando bastantes danos. Um tapete vertical
 requer uma manutenção simples e tem poucos pontos críticos. Geralmente, nos tapetes contínuos (depen-
 dendo do fabricante), o delicado sistema de acionamento é composto por uma correia de borracha bastante
 dispendiosa. A eventual substituição da correia pode ser bastante onerosa. E, caso ocorra a queda de um
 produto, pode haver derramamento de sujidade e danos no sistema de acionamento. Tal como acontece 
 com o tapete vertical, o paternoster apresenta uma manutenção simples. O sistema de acionamento é
 equipado de série com uma corrente de aço extrarresistente, de baixo custo e fácil de encontrar em qualquer
 parte do mundo. Os garfos são específicos do produto, mas bastante fáceis de trocar. O sistema de controlo
 utilizado impede que encravem.

• Custo total de propriedade
 Os custos iniciais, de instalação, energéticos e de manutenção fazem parte do custo total de propriedade
 (TCO) de um sistema de transporte vertical. A tabela abaixo compara o custo dos cinco sistemas diferentes.
 Mesmo assim, não é adequado analisar apenas o custo total de propriedade de um único sistema. É mais
 relevante analisar o TCO de toda a linha de produção ou de todo o sistema de logística que estava instala-
 do. Por melhor que seja o sistema de transporte vertical, se houver algo no sistema global que não esteja a
 funcionar corretamente, a empresa continua com um problema. Para além dos custos, a fiabilidade também
 é muito importante. Independentemente do preço do sistema de transporte vertical, se esse sistema deixar
 de funcionar, toda a linha de produção vai também parar, causando prejuízos avultados e podendo mesmo 
 afetar o volume de negócios.

Vantagens e desvantagens
A tabela seguinte apresenta uma análise geral das vantagens e desvantagens das diferentes soluções de Sistemas de transporte vertical.

Tipo de sistema de 

transporte vertical

Desired result

Custos iniciais + + +/- - +

Custos de instalação approx. approx. approx. ++ +

Custos energéticos approx. ++ approx. -- -

Custos de manutenção + + -- - approx.

Tapete vertical Elevador

Paternoster

Tapete contínuo Tapete em espiral Tapete de trans-

porte inclinado
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Relação ótima entre preço/desempenho

A escolha de um sistema de transporte vertical é um processo que envolve muitas soluções diferentes com vantagens e des-
vantagens. Primeiro, o sistema deve adaptar-se na perfeição à configuração da linha de produção ou do armazém. Geralmen-
te, uma linha de produção envolve um fluxo constante de produtos idênticos que precisam de ser transportados apenas alguns 
centímetros mais para cima ou mais para baixo e geralmente num único sentido. A capacidade, a fiabilidade e a facilidade de 
manutenção são aspetos importantes. Os diagramas de fluxo são bastante mais complexos.  Os produtos precisam de ser 
transportados no sentido ascendente e descendente, o que muitas vezes implica vários níveis. O número de produtos que 
precisa de subir e descer pode mudar a cada minuto. Por isso, um sistema de transporte vertical rapidamente se transforma 
num sistema de ordenação vertical. A flexibilidade e a versatilidade são importantes nestas situações, em que a capacidade 
deve ser suficiente para evitar atrasos.

Quando os custos não representam qualquer problema, os tapetes de transporte inclinados ou os tapetes em espiral serão o 
método de transporte preferencial para dar resposta a um fluxo elevado. No cenário oposto, se a capacidade exigida é redu-
zida e a complexidade é mínima, será preferível optar por um tapete vertical. Contudo, em termos práticos, a capacidade não 
é especialmente elevada ou reduzida, situando-se num volume intermédio. E, como é obvio, os custos representam um papel 
vital. Em resumo, a escolha de um sistema de transporte vertical recai na melhor relação entre preço/desempenho. Na com-
paração entre os diferentes sistemas, o elevador paternoster regista o melhor resultado em termos de preço e desempenho. 
Este conceito – recuperado pela Qimarox – não tem pontos fracos. O paternoster é flexível em relação ao número de sentidos 
e níveis de alimentação e saída. Este elevador adapta-se a qualquer operação. O elevador paternoster apresenta ainda van-
tagens inegáveis em termos de manutenção. É compreensível por que motivo o elevador paternoster ganhou tamanha quota 
de mercado nos últimos anos em comparação com os outros sistemas de transporte vertical.
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‘‘ Prorunner mk5: also for vertical sorting
 O Prorunner mk5 é um dos poucos sistemas de transporte vertical que também pode ser utilizado como sistema
 de ordenação vertical. Especialmente nos armazéns, devido ao recurso de diferentes andares que é cada vez
 mais frequente, existe uma crescente procura de sistemas que permitam a deslocação de produtos entre os
 diferentes níveis. Um exemplo concreto é o recurso do Prorunner mk5 para enviar produtos de diferentes níveis,
 pela ordem correta para um paletizador. O Prorunner mk5 pode recolher produtos em qualquer local e voltar a
 depositá-los no nível pretendido. É indiferente se necessita de transportar uma embalagem ou uma caixa do 3.º
 piso para o 2.º ou do 1.º piso ou fila para o 4.º Graças ao seu sistema de controlo inteligente, o Prorunner mk5
 realiza a tarefa. O processo de ordenação vertical começa com a leitura automática do código de barras do
 produto. O software de controlo coloca o produto num transportador de produtos vazio e escolhe o ponto de
 alimentação adequado. Em seguida, o mesmo software certifica-se de que o produto é transportado para o
 nível correto, manipulando os tapetes ou as correias do transportador de saída correspondente entre os garfos
 do transportador de produtos no momento exato.
  „

‘‘ Qimarox: um parceiro rápido e fiável
 Devido à sua construção modular, os transportadores verticais da Qimarox podem ser entregues com grande rapi
 dez. Os componentes genéricos, como os transportadores de produtos, as correntes e os rolos, estão disponíveis
 em stock, enquanto a coluna de aço é composta por secções standard de diferentes tamanhos que podem ser
 facilmente montadas. O nosso objetivo é conseguir fornecer transportadores verticais completos com o material
 disponível em stock. O design modular também permite reduzir os custos de transporte. Opcionalmente, os trans-
 portadores verticais Qimarox podem ser enviados desmontados, para que depois possam ser montados no local.
 Claro que também é possível montar as máquinas na fábrica em Harderwijk e, em seguida, transportá-las completas
 até ao destino. A Qimarox recorre a parceiros locais competentes para realizar a montagem e instalação no local.
 Embora a equipa de manutenção da Qimarox consiga chegar rapidamente ao local caso ocorra alguma avaria,
 graças à conceção dos transportadores verticais e às simples instruções de instalação, uma grande parte do
 trabalho de manutenção pode ser facilmente realizado pelos próprios clientes ou por outras entidades. A Qimarox
 tenta oferecer aos seus clientes um processo tão fácil e simples quanto possível.  „
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Sobre a Qimarox

A Qimarox é um dos líderes no mercado de sistemas de embalagem final. Como fabricante de paletizadores e transportadores 
verticais e prestador de serviços profissionais, a Qimarox destaca-se pela sua visão e abordagem contemporânea, onde a 
inovação, a qualidade e o valor acrescentado são fundamentais.

Pretende obter mais informações sobre os sistemas de transporte vertical, elevadores paternoster ou o Prorunner mk5? 
Pretende receber um orçamento? Ou pretende saber em que exposições nos pode encontrar? Visite a nossa página web ou 
contacte-nos.


