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COMUNICADO – SOLAS (VGM) 
 

A partir de 01 de julho de 2016 entrará em vigor ajustes à convenção para segurança no 
mar, conhecida como SOLAS (Safety Of Life at Sea) implementada pela IMO (International 
Maritime Organization), a qual trará novas responsabilidades aos embarcadores. O intuito 
desta convenção é evitar acidentes marítimos causados por informações de peso 
imprecisas, sendo proibido o embarque de contêineres que não sigam as diretrizes desta 
convenção. A principal obrigação dos exportadores é auferir o peso de cada contêiner, 
sendo vedado o uso de pesos estimados.  
A Norma Nacional, Port DPC 164/2016, conforme o item 4.8, determina que o VGM 
(Verified Gross Mass) necessitará estar certificado; ou seja, deverá haver nominalmente 
alguém do exportador/embarcador que certifique que tal peso foi efetivamente verificado 
e, com isso, será necessário apontar o nome e o CPF do emissor de tal certificação;  
Existem dois métodos para aferimento do peso bruto:  
Método 1: pesar o container já estufado subtraindo o peso correspondente ao 
veículo/chassis;  
Método 2: pesar as partes que constituem a carga e acrescentar a tara do container.  
Ao embarcador, cabe enviar ao armador a documentação assinada, física ou 
eletronicamente com antecedência suficiente para o planejamento de estiva do navio.  
EXPORTAÇÃO  
Para carga LCL não se aplica a regra, pois se deve registrar o VGM do container. A 
Pluscargo considerará o peso informado em BL e desembaraço, e utilizaremos do Método 
2 para declarar ao armador.  
Para FCL, devemos receber a informação do VGM apurado pelo exportador dentro dos 
prazos estabelecidos em reserva. Caso o exportador não tenha condições de auferir o VGM 
do container, deverá solicitar a um Terminal que ofereça este serviço ou o próprio Terminal 
PRE-STACKING.  
IMPORTAÇÃO  
Será de responsabilidade do Exportador providenciar o VGM, devendo respeitar a 
exigência do SOLAS e a legislação local (país de origem). Sendo assim, a definição quanto 
ao METODO 1 ou METODO 2, será definida por cada Embarcador, conforme a legislação 
do país de embarque.  
Fonte:  
(SOLAS – Chapter VI, part A, regulation 2) / (PORTARIA 164/DPC, DE 25/05/16)  
Jun/2016  
Port164-DPC-2016 – VGM de Contêiner: 
https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/portarias/port_164 


