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SOLAS / VGM – Informações Gerais 
 

1. O que é Massa Bruta Verificada (VGM)? 
 

Massa Bruta Verificada significa que o peso de cada contêiner estufado precisa ser 
comprovado. Esta Massa Bruta Verificada precisa considerar não somente os 
pesos de todas as embalagens e itens do carregamento, mas também a tara do 
contêiner e todo o equipamento adicional de carregamento (p.ex., material de 
amarração).  
É o peso utilizado pelos armadores para preparar o plano de estiva de seus 
navios. 
Vide Capítulo 2.1 da diretriz SOLAS.  
VGM não tem o mesmo significado e não pode ser confundido com o peso 
declarado na Solicitação da Reserva de Espaço (booking), nem com o peso 
declarado no Conhecimento de Embarque. 
 

2. Como o VGM pode ser determinado? 
 

Há duas formas de determinar o VGM de acordo com a nova diretriz da SOLAS: 
 

a) Método 1: Pesagem 
 

Depois de ser completamente estufado e lacrado, o contêiner pode ser pesado. A 
Pesagem pode ser realizada pelo embarcador ou por terceiro contratado pelo 
embarcador (vide Capítulo 5.11 da diretriz SOLAS). Qualquer balança, plataforma 
de pesagem, equipamento de elevação ou outro equipamento usado para verificar 
o peso bruto do contêiner precisa estar em conformidade com as normas de 
precisão e exigências aplicáveis no país em que o equipamento estiver sendo 
usado (vide Capítulo 2.1 da diretriz SOLAS). 
 
b) Método 2: Cálculo 
 
Todos os itens de embalagem e carga podem ser pesados individualmente 
(incluindo o peso de pallets, grades e outros materiais de embalagem e segurança) 
e precisam ser somados à tara do contêiner visível na parte externa do contêiner 
(vide Capítulo 5.1.2 da diretriz SOLAS). 
Booked Weight Bill of Lading Weight VGM (Lashing Material, Cargo and Container Tare) 
 

O método usado para a pesagem do conteúdo do contêiner está sujeito à 
certificação e aprovação conforme determinado pela autoridade competente do 
país em que a estufagem e lacração do contêiner foram executadas (vide Capítulo 
5.1.2.3 da diretriz SOLAS). 
Qualquer equipamento de pesagem usado para pesar o conteúdo do contêiner 
precisa estar em conformidade com as normas de precisão e exigências aplicáveis 



no país em que o equipamento estiver sendo usado (vide Capítulo 2.1 da diretriz 
SOLAS). 
 
 
 
 
 

3. Qual é o escopo desta nova norma? 
 

A nova norma se aplica: 
- A todos os contêineres estufados 
- Ao que a Convenção Internacional para Segurança de Contêineres (CSC) se 
aplica 
e 
- Aos containers que devem ser carregados em navio sujeito à SOLAS Capítulo VI. 
 

4. Quando a exigência do VGM entrará em vigor? 
 

A nova exigência da SOLAS é válida a partir de 1º de julho de 2016. 
 
 

5. Como o VGM pode ser enviado ao Armador? 
 

O VGM deverá ser enviado via sistema de cada um dos armadores. 
Contate seu atendente na V. Santos para verificar a melhor maneira de transmitir 
essa informação.  
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6. Data da pesagem 
 

A Data da pesagem não é uma informação obrigatória segundo a diretriz SOLAS. 
Contudo, a diretriz SOLA determina que o VGM obtido pelo Terminal Portuário 
prevalece e precisa, portanto, ser usado para o planejamento de carregamento do 
navio. Como a ordem das mensagens EDI recebidas pode ser trocada, a data da 
pesagem é um identificador único para determinar o VGM mais recente e atual. 
Portanto, recomendamos fortemente enviar a data da pesagem adicionalmente 
para facilitar o cumprimento da diretriz SOLAS. 
 

7. Pessoa autorizada 
 

Apesar do embarcador informado no conhecimento de embarque do Armador 
continuar responsável pelo VGM conforme a diretriz SOLAS, a pessoa autorizada 
não precisa necessariamente ser empregada, mas precisa ser devidamente 
autorizada pelo embarcador, por exemplo o despachante ou instalação de 
pesagem terceirizada. 
 
 

8. Quem é responsável por enviar o VGM ao Armador? 
 

O embarcador sempre é responsável pela verificação do peso bruto de um 
contêiner, bem como por assegurar que o VGM seja comunicado ao Armador. O 
armador por sua vez não é obrigado a fazer a verificação do VGM recebido. 



Independentemente da parte que verifica e envia o VGM, permanece de 
responsabilidade do embarcador que o Armador e o Terminal Portuário recebam 
as informações tempestivamente.  
 

9. Qual o prazo máximo para o envio do VGM? 
 

 A data limite para informar o VGM será adicionalmente informada na confirmação 
da reserva (booking). 
 
 
 

10.  O que ocorre se o VGM exceder a capacidade máxima do contêiner? 
 
Contêineres que excederem a capacidade máxima indicada na Placa de 
Aprovação de Segurança e que estiverem sujeitos à Convenção Internacional para 
Segurança de Contêineres (CSC) não serão carregados no navio. O Armador não 
permitirá embarque de unidades com VGM acima da capacidade máxima dos 
contêineres. 
 

11. Quais são as consequências ou penalidades caso um VGM não esteja 
disponível? 
 

Os armadores estão proibidos de carregar um contêiner sem VGM no navio 
até que seu VGM seja obtido. O embarcador será responsável por todo e qualquer 
custo que venha a incidir, incluindo, mas não limitado a custos de repesagem, 
armazenagem, reestufagem, movimentação no terminal, estadia, detention e 
demurrage, etc. Penalidades regulatórias serão definidas pelas respectivas 
legislações nacionais. 
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12.  Como lidar com discrepâncias entre o peso declarado nas instruções 
de embarque e o peso VGM? 

 
O peso declarado no Conhecimento de Embarque é o peso bruto da carga e, 
portanto, deve divergir da Massa Bruta Verificada (VGM). Mas é esperado que o 
peso bruto da carga incluído no VGM seja igual ao peso bruto da carga 
mencionado no Conhecimento de Embarque. É possível que um requerimento 
para considerar o VGM na documentação ou reportar o VGM a alguma autoridade 
venha a tornar-se parte das leis nacionais. 
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13.  É necessária a pesagem em porto de transbordo? 

Todos os contêineres estufados descarregados de um navio SOLAS no porto de 
transbordo já devem ter um VGM e, portanto, não são necessárias mais pesagens 
no porto de transbordo. 
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14. Onde os documentos relevantes podem ser encontrados? 

 
a) Situação das leis nacionais: 
www.worldshipping.org/industry-issues/safety/global-container-
weightverificationruleeffective-july-1-2016 
 
b) Diretrizes sobre o peso bruto verificado de um contêiner com carga: 
www.worldshipping.org/industry-issues/safety/cargo-weight 
 
c) Diretrizes para aumentar a segurança e implantar as exigências de verificação 
de peso de contêineres SOLAS: 
www.worldshipping.org/industry-issues/safety/cargo-weight 
 
d) Materiais informativos sobre o Código IMO/ILO/UNECE de Práticas para 
Estufagem de Unidades de Transporte de Carga (CTU) e o Código CTU podem 
ser encontrados em: 
www.worldshipping.org/industry-issues/safety/containers 
 
e) Informações do Ministério Federal Alemão de Transporte e Infraestrutura Digital: 
www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Artikel/WS/carriage-of-sea-containers.html 
 
f) Posição legal do Reino Unido: 
g) SMDG incluindo as Diretrizes de Implantação: 
www.smdg.org 
 
 
 
 

15. Procedimentos 
 
EXPORTAÇÃO LCL 
 
Para as cargas LCL, não haverá necessidade de apresentação do VGM da 
carga solta, este será feito após a estufagem das cargas no container e 
estará sob responsabilidade do Agente Consolidador. 
 
EXPORTAÇÃO FCL 
 
O prazo de entrega será indicado na Reserva e Prontidão. 
O não cumprimento acarretará no cancelamento do embarque e 
transferência para o próximo navio com o preço do frete praticado na data 
do embarque.  
Caso o exportador não tenha condições de auferir o VGM do container, 
deverá solicitar para um Terminal que ofereça este serviço ou o próprio 
Terminal PRE-STACKING. 
Importante observar as datas de embarque e cargas com programação de 
transbordo, uma vez que estas também estão sujeitas ao cumprimento da 
Norma e precisam apresentar o VGM, mesmo que a data de embarque seja 
anterior a 01/07/16 (data do inicio na norma SOLAS). 
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IMPORTAÇÃO FCL 
 
Todos Importadores devem alertar os exportadores na origem sobre a 
necessidade do cumprimento da Norma VGM para embarque da carga. 
Importante observar as datas de saída e as cargas com programação de 
transbordo, uma vez que estas também estão sujeitas ao cumprimento da 
Norma e precisam apresentar o VGM, mesmo que a data de chegada no 
destino final seja posterior a 01/07/16 (data do inicio na norma SOLAS).  
 
IMPORTAÇÃO LCL 
 
Será de responsabilidade do Exportador providenciar o VGM, devendo 
respeitar a exigência do SOLAS e a legislação local do País de origem. 
 

16. Contato 
 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com seu atendente V. Santos para 
maiores informações sobre VGM. 


