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Somos a Vale
• Mineradora global com sede no Brasil

• Líder mundial na produção de minério de ferro e pelotas e o segundo maior produtor 

de níquel

• Também produzimos manganês, ferroligas, carvão, cobre, cobalto, fertilizantes e 
metais do grupo platina

• Investimos igualmente em logística e energia

• Com sede no Rio de Janeiro, nossas operações, laboratórios de pesquisa, projetos e 
escritórios estão presentes nos cinco continentes.
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Extensa e complexa cadeia de valor

DC Malaysia

Oman

Mines

Railways

Ports

DC China

SISTEMA SUL

SISTEMA 

NORTE

Porto Ponta

da Madeira

Porto 

Tubarão

SISTEMA

SUDESTE

SISTEMA SUL

Porto de Itaguaí 

Porto de  Guaíba

SISTEMA

CENTRO OESTE

Corumbá

Carajás

Portos na

Argentina

Quadrilátero 

Ferrífero

4 Sistemas Integrados de 

Produção (corredores)

22 Minas em operação 

13 Usinas de Pelotização

4 Ferrovias 

4 Portos de Carregamento

1 Porto para Operação de 

“blendagem” e Distribuição
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No Brasil, a VALE opera 4 corredores
Volume de Embarque (Mt), 2018.

Norte:195 Mt

Sul: 63 Mt
MFe Vale

MFe  e Mn VALE 

Sudeste:105 Mt
MFe VALE

Centro Oeste: 3 Mt
MFe e Mn Vale
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Macroprocessos portuários na Vale

Virador de Vagões Empilhamento Estocagem

RecuperaçãoEmbarque no navio

Para garantir agilidade e segurança no transporte de nosso minério, temos uma rede de 

logística que integra minas, ferrovias, navios e portos. 
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Onde estão nossos principais clientes?

A Vale tem 

sede no Brasil
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“Aproximar nossas minas de nossos clientes”

Disponibilizar  nosso produto aos clientes de forma competitiva, quebrando barreiras geográficas

Dificuldades
• Longas viagens
• Maior utilização de ativos
• Maior consumo de combustível

Origem Brasil
Aprox. 40 dias

Origem Austrália
Aprox. 11 dias

Um diferencial estratégico 

Estratégias 
• Navios maiores
• Maior eficiência
• Economia de escala com foco em 

longo prazo

Criação de um novo conceito de navio



Verde

Rápido

+ Seguro

Maior

Maior

Seguro

Verde

Rápido

Desempenho



O que são os Valemax?







projeto do navio e explorar 



Classificação dos navios mineraleiros



Valemax
Os navios Classe Valemax são os maiores mineraleiros

do mundo em operação, capaz de transportar mais de

400 mil toneladas de minério, aliando redução de custo

de frete e ganho de produtividade. O projeto Valemax

foi ainda premiado com o Nor-Shipping Clean Ship

Award, por reduzir emissões de carbono em 35 % por

tonelada movimentada.

A frota:

1ª geração: 35 navios em serviço

2ª geração: 32 embarcações encomendadas

(7 já entregues em jul/18)



Valemax
Construção



Valemax
Construção



Um gigante dos marés

Classe do navio x Profundidade necessária

Dados técnicos no navio

• Comprimento total: 

362,00 m

• Boca (largura) máxima: 

65,00 m

• Calado máximo: 

23,00 m

• Velocidade de cruzeiro: 

15,4 nós

• Autonomia: 

20.500 milhas

Comparativo entre gigantes



1930%
Menos emissão de gases 
de efeito estufa do que o 
Capesize

Um Valemax pode fazer quatro viagens por 
ano para a Ásia, transportando mais do 
que o dobro da quantidade de minério em 
comparação aos navios Capesize
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Por que os navios Valemax 
proporcionam maior competividade e 
um melhor desempenho portuário?

Economia de escala
Mais segurança

Ecológico
Mais eficiente 



Economia de Escala

Mercado de frete marítimo não é um mercado regulado e é exposto a 

variações diárias

Principais fatores que influenciam sua volatilidade:

Meteorologia

Combustível Sentimento do Mercado

?

Oferta de Navios Demanda por bens

Gargalos Logísticos

!

O Valemax contribui para redução dos custos com fretes marítimos e geram maior 

previsibilidade com contratos de longo prazo.

Frete mais competitivo



A história se repete!

No final dos anos 70, Capesize substituiu 

Panamax para longas distâncias

Valemax gera a economia de escala necessária

para sermos competitivos em mercados

distantes do Brasil, transporta mais cargas por

viagem realizada, reduzindo o frete por tonelada

movimentada e com otimização do uso de

berços nos portos de carregamento e descarga.

Economia de Escala



Mais Segurança

A notação de classe EL-2 foi adotada para melhorar
o carregamento e a descarga de material das
embarcações.
Carregamento em single-pass load: porões
projetados para serem carregados de uma só vez.

Pintura padrão de 
alta performance 
para proteção de 
tanques de lastro.

Gerenciamento
de água de lastro

Inspeção 
subaquática
de casco

Notação adotada para aprimorar o design da
ponte, da instrumentação, localização de
equipamento e procedimentos nas embarcações.
Operação de máquinas controlada
automaticamente

A notação de classe CSA-2 foi adotada para
melhorar a resistência à fadiga e da estrutura do
casco durante o carregamento.
Descarga de minério com uso de grabs

Esta notação de classe foi adotada para 
considerar um procedimento de avaliação 
extensa para verificação da estrutura do casco. 
Voluntário para Mineraleiros – Análises extras 
de elementos finitos e fadiga.

IACS Requisitos 
Aplicáveis a Navios 
Mineraleiros (S1A 
& S21)

Programa de 
Pesquisa Avançada



Ecológico

30% - 41%

more

efficient*

Evitando 
aproximadamente 5 
Capesizes nos portos 
chineses cada ano

Dióxido de Carbono

Dióxido de Nitrogénio 

Dióxido de Enxofre 



- Filas e congestionamento reduzidos no porto.

- Demurrage reduzido.

- Probabilidade reduzida de acidente, como problemas de âncora enquanto se espera por um berço.

- Possibilidade de carregamento e descarregamento em passadas únicas (single pass).

- Apenas 07 porões (menos setup)

- Maior eficiencia no descarregamento com o design dos porões

- Maior qualidade (produto mais seco devido a existencia de mais pocetos)

Desempenho

393 Kmt

175 Kmt

Valemax

Cape

Capacidade  Tempo Carga e Descarga

2,1 Dias

1,2 Dias

Valemax

Cape

2,9 Dias

2,3 Dias

Valemax

Cape



PDM | Infraestrutura de carregamento Valemax

Píer 4 Norte

16.000 Ton/h

(VALEMAX)

Píer 4 Sul

16.000 Ton/h

(VALEMAX)

Píer 1

16.000 Ton/h

(VALEMAX)Píer 3

3 x 8.000 Ton/h

(em estudo para 

VALEMAX)

• 8 viradores de vagões

• 15 Pátios de Estocagem

• 8 Carregadores de Navios

• 5 Berços em 3 Píeres

• Mais de 100 km de correias transportadoras 

• 17 Máquinas de Pátios 

• Capacidade Total: 230 MT



Instalações: 

Profundidade: 25 metros

Carregador: 16,000 tons/h 

de capacidade nominal

* Considerando o periodo entre a atracação e desatracação

* Considerando: Capesize (from 90,000 to 209,999 DWT) e Valemax (from 380.000 to 400.000 DWT). 

Produtividade do porto | Caso PDM
Capesize vsValemax

7.304

t/h

8.329

t/h

Cape Vmax

+ 13%

Píer 1

7.037

t/h

7.525

t/h

Cape Vmax

+ 7%

Píer 4 Sul

6.788

t/h

7.146

t/h

Cape Vmax

Píer 4 Norte

+ 5%



* Considerando o periodo entre a atracação e desatracação

* Considerando: Capesize (from 90,000 to 209,999 DWT) e Valemax (from 380.000 to 400.000 DWT). 

Produtividade do porto | Caso PDM
Desempenho global

8.002 t/h
7.250 t/h 7.558 t/h 7.650 t/h

8.147 t/h 8.199 t/h 7.804 t/h

8.886 t/h

6.126 t/h
5.706 t/h 5.503 t/h

5.855 t/h 5.929 t/h
6.314 t/h 6.361 t/h 6.414 t/h

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18

Vmax Cape

Desempenho global acumulado 24% 
superior ao Capesize no ano de 2018



O que isso Significa?

25 navios 

Capesize

Redução de manobras

• Considerando ganhos potenciais mês em um píer

• Considerando 730 horas/mês

• Considerando: Capesize com 29 horas/navio e Valemax com 50 horas/navio

14 navios 

Valemax

41% menos impacto com 
manobras

Maior volume embarcado

5.772 

Milhões

Maior tempo efetivamente operado 
com aumento de 26% no volume

4.412 

Milhões



1st Valemax operation
Date: 24 May 2011
Location: PDM, Pier I
Vessel: Vale Brasil (current name Ore Brasil)

1º Operacao do Valemax em PDM
Date: 24 maio 2011

Nº navios: 128 (desde  2011)

Tempo de carregamento: 47 horas

Operação do Valemax em PDM

PDM Píer 01

Píer 04 Sul Píer 04 Norte

Nº navios: 338 (desde  2013)

Tempo de carregamento: 52 horas

Nº navios: 20 (desde  2016)

Tempo de carregamento: 54 horas



Fully-loaded berths of Valemax in China

Discharge 
Port

2015 2016 2017 2018 YTD Total

Caofeidian 1 4 1 6

Dalian 2 13 22 13 50

Dongjiakou 8 39 25 5 77

Shulanghu 4 18 15 37

Total 10 57 69 34 170

Desde julho de 2015, a Valemax fez um total de 170 atracações 

totalmente carregados nos portos chineses com segurança e eficiência



“Receber Valemax é a maneira 
mais barata, rápida e segura de 

aumentar o desempenho 
portuário”
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Obrigado!
Walter Pinheiro

Email: walter.pinheiro@vale.com


