
 

LIBERAÇÃO DE EMBARQUE PARA CONTÊINER ISOTANQUE VAZIO 

COM RESÍDUO – REV.02 

 

Para liberação de embarque de contêineres isotanques vazios com resíduos, o 

cliente ou representante deverá acessar o Portal do Cliente e no menu principal 

selecionar a opção “Operação/Documental” > “Fluxo Entrada” e em seguida clicar no 

botão “Criar novo processo” (representado pelo sinal “+”), conforme ilustrado na 

Figura 1.  

 Figura 1 – Tela para criação de fluxo de entrada.  

 

Se o perfil for de despachante, será necessário definir o nome do cliente antes de 

iniciar o fluxo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Tela para definição do cliente. 

 

No fluxo de entrada, selecionar no campo “Tipo” a opção Isotanque, em seguida, 

informar o cliente no campo “Referência Cliente” (Figura 3). 



 

 

 Figura 3 – Tela para criação de fluxo de entrada.  

 

No campo “Dados do Fluxo” preencher as informações necessárias do processo, tais 

como: documento, volume, ordem etc., conforme Figura 4. 

 

Figura 4 – Tela para preenchimento de informações do processo. 

 

Após preencher as informações, clicar no botão  

 

Deverá ser anexado no fluxo de entrada a “Declaração de Embarque de Contêiner 

Isotanque Vazio com Resíduo”, disponível no site da Portonave e no Portal do 

Cliente, que deverá estar devidamente preenchida, carimbada e assinada. 

 

Com o fluxo já cadastrado, deve-se clicar no botão “Solicitar Liberação de Carga” 

para que o fluxo de liberação para embarque seja recebido pelo setor Comex, de 

acordo com a Figura 5. 



 

Figura 5 – Tela para solicitação de liberação de carga. 

 

Ao receber a solicitação, o setor Comex fará a conferência dos dados, e estando as 

informações de acordo, o status do fluxo será alterado para liberado documental, 

caso contrário, o fluxo terá seu status alterado para Pendência, onde detalhará os 

requisitos à serem atendidos (Figura 6). 

 

 Figura 6 – Tela para acompanhamento do status do fluxo. 

 



 

OBS.1: As solicitações de liberação deverão ser encaminhadas ao setor Comex 

antes do encerramento do deadline, caso contrário, a solicitação será 

desconsiderada e o fluxo terá seu status alterado para Pendência. 

OBS.2: O despachante/representante deverá monitorar o status do seu booking até 

o efetivo embarque das unidades, ficando sob sua responsabilidade contatar o setor 

Comex caso haja alguma divergência.  

NOTA: Para acompanhamento do processo, está disponível no Portal do Cliente a 

ferramenta “Consulta Booking” e “Acompanha Contêiner”. 

 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone (47) 2104-3454 / 2104-3471 ou 

pelo e-mail comex@portonave.com.br. 

 

Horário de Atendimento: 

Consulte nosso horário de atendimento no Portal. 


