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O viajante brasileiro está acostumado a 
não ter muitas preocupações na hora de 
organizar suas malas. As companhias aé-
reas sempre ofereceram franquias consi-

deravelmente relaxadas, tradicionalmente 
um volume de 23kg para destinos nacio-
nais e dois de 32kg para internacionais.

ISSO MUDOU. Após uma série de mu-
danças (para saber tudo sobre elas, baixe 

nosso eBook “As novas regras para viajar”) 
e algumas polêmicas, a Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC) acabou com a 
franquia de bagagens – por uma série de 

motivos e com uma série de intenções. 
Aqui, vamos apresentar a resolução da 

ANAC sobre a franquia, qual seu propósi-
to e esclarecer tudo: quantos quilos você 
pode levar na bagagem de mão, quantos 

quilos você pode (ou não) despachar, 
quais as modalidades criadas pelas com-

panhias aéreas e outros pormenores.

http://newsletter.edestinos.com.br/2017/As_novas_regras_para_viajar_eDestinos.pdf


Em 13 de dezembro de 2016, a ANAC 
aprovou a Resolução n° 400/2016 alte-

rando o que a própria agência chamou de 
“os direitos e deveres dos passageiros 

no transporte aéreo” – as alterações, 
como dito anteriormente, vão muito 

além das bagagens. As novas normas 
deveriam ter começado a valer em 14 de 
março de 2017, mas uma polêmica (que 
discutiremos depois) cercou o assunto. O 
objetivo da Resolução, segundo a ANAC, 
é aproximar o Brasil do resto do mundo, 

ampliando e facilitando o transporte aéreo 
nacional. Ao atualizar regras que existiam 

desde antes dos anos 2000, juntamente 
com algumas medidas governamentais, 

busca-se estimular a concorrência, baixan-
do os valores do ticket médio e preparar 

o ambiente para a entrada de empresas 
low cost (baixo custo).

RESOLUÇÃO         
SOBRE     

FRANQUIA   
DE BAGAGEM                         
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Veja a seguir toda sessão da Resolução 
que trata sobre o nosso assunto, a fran-
quia da bagagem:

RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

CAPÍTULO I

Seção V

Das Informações sobre Bagagens

Art. 13. O transporte de bagagem despachada configurará contrato acessório oferecido 
pelo transportador.

§ 1º A bagagem despachada poderá sofrer restrições, nos termos desta Resolução e de 
outras normas atinentes à segurança da aviação civil.

§ 2º As regras referentes ao transporte de bagagem despachada, ainda que realizado por 
mais de um transportador, deverão ser uniformes para cada trecho contratado.

Art. 14. O transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 (dez) quilos de baga-
gem de mão por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de peças defini-
das no contrato de transporte.

§ 1º Considera-se bagagem de mão aquela transportada na cabine, sob a responsabilidade 
do passageiro.

§ 2º O transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão por moti-
vo de segurança ou de capacidade da aeronave.

Art. 15. O transportador deverá informar aos usuários quais bagagens serão submetidas 
a procedimentos especiais de despacho, em razão de suas condições de manuseio ou de 
suas dimensões.

§ 1º As bagagens que não se enquadrarem nas regras estabelecidas pelo transportador, 
conforme o caput deste artigo, poderão ser recusadas ou submetidas a contrato de trans-
porte de carga.

§ 2º O transporte de carga e de animais deverá observar regime de contratação e procedi-
mento de despacho próprios.

Veja a resolução completa.

http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016/@@display-file/arquivo_norma/RA2016-0400.pdf
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As mudanças foram grandes e, consequentemente, causaram po-
lêmica. A ANAC argumenta que, com a resolução, as companhias 
terão mais liberdade para personalizar seus serviços, reduzindo 
custos para todos. Ao ter a possibilidade de não realizar a cobrança 
da franquia, o valor do ticket pode ser diminuído. 
Isso é o principal ponto de discussão, pois há um medo de que as 
companhias simplesmente cobrem um valor sobre a bagagem 
despachada, mas não abatam o valor equivalente das passagens 
aéreas. Esse assunto foi tão problematizado que, em março de 
2017, o MPF-SP (Ministério Público Federal de São Paulo) entrou 
com uma liminar para proibir a decisão, alegando que a mudança 
foi efetuada sem analisar a estrutura do mercado brasileiro: “uma 

perícia realizada concluiu que a oferta de pacotes diferenciados 
em preços e quantidades/qualidade é uma estratégia utilizada por 
empresas com poder de mercado para aumentar seus lucros via 
apropriação dos excedentes dos consumidores. “, afirmou a procu-
radoria do MPF em sua ação.
Entretanto, a polêmica continuou e, no final das contas, a ANAC 
saiu vencedora. No dia 29 de abril, a 10ª Vara da Justiça Federal 
do Ceará derrubou a liminar que impedia a cobrança. Agora as 
empresas já se adaptaram e criaram seus planos para cada 
caso. Espera-se que a Agência fiscalize as companhias e analise se 
os preços realmente estão mais baratos para quem optar por não 
despachar bagagem.
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Preparamos uma tabela bem completa 
com o que você pode levar na bagagem, 
e vamos esclarecer as mudanças sobre a 

bagagem de mão e as dimensões exigidas 
para bagagem de porão.

BAGAGEM      
DE MÃO E    

DESPACHADA

7



8

Para facilitar que o passageiro consiga 
viajar sem precisar despachar sua mala, o 
limite de peso permitido para bagagens 
de mão aumentou: 10kg. Porém, fique 
atento: é permitido somente um único 
volume e o tamanho deve ficar, obrigato-
riamente, em 55cm de altura x 35cm de 
largura x 25cm de profundidade, incluin-
do as rodinhas e a alça.

Bagagem despachada, ou de porão, 
também tem as suas regrinhas. Vamos 
explicar cada peculiaridade de cada uma 
das companhias aéreas a seguir, mas lem-
bre-se: sua(s) mala(s) precisa(m) estar 
dentro das dimensões exigidas – 158cm 
somando altura, largura e comprimen-
to. Caso esse limite seja ultrapassado, uma 
taxa (salgada) é cobrada. 

Além da bagagem de mão, o passageiro 
pode levar apenas mais um item pesso-
al, que pode ser uma bolsa, uma mochila 
para notebook, uma bolsa para bebê ou 
uma sacola com produtos comprados nas 
lojas do aeroporto, por exemplo. Entretan-
to, é preciso que esse item esteja de acor-
do com as seguintes dimensões: 45cm 
de altura x 35cm de largura x 20cm de 
profundidade. Normalmente, esse arti-
go costuma ser acomodado embaixo do 
assento à frente do passageiro.
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Máquinas fotográficas

Acessórios de fotografia, 
sem pontas pontiagudas

GPS, pager

Câmeras

Telefones celulares

Laptop

MP3, walkman, DVD, CD

Chapinha, secador, escova 
modeladora de cabelos

Equipamentos eletrônicos

O QUE É PERMITIDO               
E O QUE É PROIBIDO            
LEVAR NA BAGAGEM?

As linhas aéreas determinam individual-
mente as condições e possibilidades de 
transporte de bagagem especial. As infor-
mações a seguir servem como um guia, 
mas a palavra final é sempre da compa-
nhia aérea.

9
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Navalha, lâmina de barbear

Sapatos de salto alto

Alicates de unhas e cutículas

Agulhas de tricô e crochê

Depiladores e lâminas

Facas, tesouras

Bisturis

Seringas e agulhas

Picadores de gelo, saca-rolhas

Machados, machadinhas

Objetos pontiagudos

Machados de gelo, facões *

Pequenas ferramentas com           
pontas afiadas *

Grandes partes de carros, tais como 
discos da embreagem ou do freio * 

Cabos de aço, algemas *

Martelos, martelinhos, pés-de-cabra *

Ferramentas universais (multitool) *

Canivetes com lâmina dobrável *

Furadeiras, chaves de fenda *

Ferramenta

* Somente em bagagem despachada

10
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Álcool e outros líquidos                     
adquiridos na área duty free

Álcool e outros líquidos não adquiri-
dos na área duty free

Bolos, biscoitos, bolachas, batatas 
fritas, nozes, barrinhas de chocolate

Iogurte, chantilly em spray, pudim *

Temperos orientais                            
(forma líquida, molhos) *

Queijos **

Fiambre, embutidos, carne embala-
da, carnes e patês enlatados **

Verduras, frutas **

Sopas, cremes à base de amido, 
temperos em pó **

** Atenção: Alguns países proíbem o transporte de produtos ali-
mentares não industrializados e frescos no seu território. Por exem-
plo, os EUA ou a Austrália não permitem a entrada da maioria das 
verduras, frutas, sementes e produtos de origem animal. Esses pro-
dutos também não podem ser levados para o território da União 
Europeia, caso sejam provenientes de países terceiros. Antes de 
viajar, verifique se o seu país de destino permite o transporte dos 
produtos alimentícios que você planeja levar. Essa informação pode 
ser encontrada no site oficial do governo do país de destino.

* Quando bagagem de mão somente em embalagens de até 100ml.

Alimentos e bebidas

11
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Skate *

Tacos de golfe, bastões de esquis, 
hóquei no gelo, de marcha *

Arpões, lanças, balestras *

Patins *

Sabres *

Setas e dardos *

Vara de pesca *

Bolas de boliche

Botijões de gás propano ou butano

Lanternas a gás

Iniciador de fogo

Equipamentos        
esportivos e de lazer

* Somente em bagagem despachada
(quando bagagem de mão, somen-
te em embalagens até 100 ml que,       
somadas, devem ter até um litro)

Desodorantes em gel ou aerossol

Esmalte ou removedor de unhas 
(com exceção de inflamáveis)

Medicamentos

Óleos de banho, loções hidratantes

Pasta de dentes, enxaguante bucal

Removedor de maquiagem, tôni-
cos, loções de limpeza facial

Gloss, base líquida

Xampus, condicionadores, sabone-
te, géis

Rímel de base líquida

Géis e spray para cabelo

Cosméticos e medicamento

12
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Detonadores, fusíveis

Dinamite

Material pirotécnico, fogos de 
artifício

Granadas, minas, espoleta, 
pólvora negra e sem fumo

Gás, botijões de gás

Combustível líquido e outros 
líquidos inflamáveis

Sprays paralisantes

Extintores de incêndio

Ácidos, sodas

Materiais radioativos

Gases comprimidos

Venenos

Materiais explosivos e 
inflamáveis

Substâncias          
químicas e tóxicas

13
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Munições, balas, cartucho              
gerador de fumaça

Armas e espingardas

Armas usadas em artes marciais

Maçaricos, catapultas, estilingues

Balestra

Pistolas, metralhadoras

Aparelhos para atordoar                    
e abater animais

Prancha de surf e wind surf *

Prancha de snowboard, esquis *

Instrumentos musicais **

Flores

Bicicleta *

Equipamento de mergulho *

Carrinho de bebê *

Armas

Bagagem especial

Somente em bagagem despachada.                                                                                
O transporte de qualquer arma                     

deve ser declarado à transportadora               
no check-in.

* Somente em bagagem                      
despachada.

** Quando bagagem de mão,           
depende das dimensões

14
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Preparamos uma extensa lista de compa-
nhias aéreas. Nosso critério de seleção foi 

simples e direto: as mais utilizadas pelos 
turistas brasileiros.

COMPANHIAS 
AÉREAS

15
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Bagagem despachada

Classe Voos nacionais América Latina Classe Estados Unidos e Europa

Azul Não há franquia incluída * Economy Azul Não há franquia incluída *

Mais Azul 1 volume de 23kg Economy Mais Azul 1 volume de 23kg

Economy Azul Super 2 volumes de 23kg cada

Business 3 volumes de 23kg cada

23kg

23kg

23kg23kg

23kg

23kg

23kg

Para ver informações sobre o programa de vantagens Tudo Azul, clique aqui.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, depen-
dendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 35cm x 25cm = 115 cm10kg

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, 
com 45cm x 35cm x 20cm.

https://www.voeazul.com.br/bagagem
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Bagagem despachada

Classe Light Promo Plus Max

Voos domésticos
Não há franquia incluída *

1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg cadaInternacionais

23kg 23kg23kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil. 
Para informações sobre o programa Smiles da Gol, clique aqui.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, depen-
dendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 35cm x 25cm = 115 cm10kg

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, 
com 45cm x 35cm x 20cm.

https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada
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Bagagem despachada

Classe Promo Light Plus Top

Voos domésticos Não há franquia incluída *
1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg

23kg

Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

Voos
domésticos 1 volume de 10kg

115cm

55cm x
35cm x
25cm

Classe Economy Premium Economy Premium Business

Voos
internacionais 1 volume de 8kg 1 volume de 16kg

10kg

8kg 16kg

23kg 23kg

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, com 45cm x 35cm x 20cm.
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Voos internacionais - Cabine Economy

Rota Promo Light Plus Top

Voos Internacionais para América do 
Sul, Europa, América Central e México Não há franquia incluída *

1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg cada

Voos entre EUA e 
América Central 1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg cada

Voos Internacionais 
origem/destino EUA

2 volumes de 23kg cadaOutros voos 
Internacionais

Voos internacionais - Cabine Business e Premium Economy

Rota Plus Top

Todas as rotas Internacionais
3 volumes de 23kg cada

23kg

23kg

23kg

23kg23kg

23kg

23kg

23kg

23kg

23kg

23kg

Para informações sobre as categorias Elite da LATAM, clique aqui.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, depen-
dendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

https://www.latam.com/pt_br/latam-fidelidade/novas-tarifas-os-mesmos-beneficios/
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Informações de bagagem para voos saindo do Brasil. 
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, depen-
dendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
*Entre em contato para informações sobre valores

Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
56 x 36 x 23 centímetros

Bagagem despachada

Econômica Básica Econômica Principal Econômica Premium Executiva Primeira Classe

Não há franquia incluída*
 1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg 2 volumes de 32kg 2 ou 3 volumes de 32kg*

10kg

23kg23kg 32kg 32kg32kg23kg 32kg 32kg

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou      
mochila, com 45cm x 35cm x 20cm.
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Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 35cm x 25cm = 115 cm

Bagagem despachada

Classe Light Basic Plus Top

Voos domésticos Não há franquia incluída * 1 volume de 23kg cada 2 volumes de 23kg cada

10kg

23kg23kg 23kg

* Entre em contato para informações sobre valores

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou 
mochila, com 45cm x 35cm x 20cm.
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Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 36cm x 23cm = 115 cm

Basic Economy, Cabine Principal, Delta Comfort Primeira Classe, Delta Premium Select 4, Delta One

2 volumes de 23kg cada 2 volumes de 32kg cada

10kg

23kg 32kg23kg 32kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem 
ser despachados e, dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de 
junho de 2018.

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, 
com 45cm x 35cm x 20cm.
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Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 35cm x 25cm = 115 cm

Bagagem despachada

Promo Base Plus Flex Club Economy

Não há franquia incluída * 1 volume de 23 kg 2 volumes de 23 kg cada

10kg

23kg 23kg 23kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser 
despachados e, dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho 
de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

Bagagem de mão

Economy
Economy 
Premium

Business 
(executiva)

La Premiere 
(1ª classe)

Tamanho da 
bagagem de mão

1 bagagem + 1 item pessoal 
totalizando 12kg

2 bagagens + 1 item pessoal 
totalizando 18kg 115cm

55 x 35 x 25cm
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Bagagem de mão

Economy
Economy 
Premium

Business 
(executiva)

La Premiere 
(1ª classe)

Tamanho da 
bagagem de mão

1 bagagem + 1 item pessoal 
totalizando 12kg

2 bagagens + 1 item pessoal 
totalizando 18kg 115cm

55 x 35 x 25cm

Bagagem despachada

Economy Light Economy Premium                         
Economy      Business (executiva) La Première (1ª classe)

Não há franquia 
incluída *

1 volume de 23kg 2 volumes de 23kg cada 2 volumes de 32kg cada 3 volumes de 32kg cada

23kg 23kg 32kg 32kg 32kg23kg 32kg 32kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, depen-
dendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

+ +
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Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 115cm
55cm x 35cm x 25cm = 115 cm

Bagagem despachada

Light Econômica Econômica Premium Executiva

Não há franquia incluída *
1 volume de 23kg 2 volumes de 32kg cada

10kg

32kg 32kg23kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml 
devem ser despachados e, dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a 
partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, 
com 45cm x 35cm x 20cm.
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Bagagem de mão

Peso máximo Tamanho

1 volume de 10kg 118cm
56cm x 36cm x 26cm = 118 cm

Bagagem despachada

Rota Econômica Executiva Fidelidade

Para América do Sul, América 
Central, Caribe, México 1 volume de 23kg 2 volumes de 32kg cada

3 volumes de 32kg cada
Para EUA e Canadá

2 volumes de 32kg cada

10kg

32kg23kg

32kg

32kg

32kg

32kg

32kg32kg

Informações de bagagem para voos saindo do Brasil.
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser 
despachados e, dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho 
de 2018.

Também é permitido um item pessoal, como bolsa, pasta ou mochila, 
com 43cm x 25cm x 22cm = 90cm.

Membros do Programa Presidential, Platinum, Gold, Star Alliance Gold 
em Classe Executiva podem levar 2 bagagens de mão, de 10kg cada.
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Bagagem de mão

Classe Peso máximo Tamanho

Econômica
1 volume de 10kg

115cm
55cm x 40cm x 20cm = 115 cm

Executiva
2 volume de 8kg cada

Bagagem despachada

Discount Basic Classic Plus Executive Top executive

Não há franquia 
incluída * 1 volume

de 23kg cada
2 volumes

de 23kg cada
3 volumes

de 23kg cada
2 volumes

de 32kg cada
3 volumes

de 32kg cada

10kg

8kg8kg

32kg 32kg23kg23kg23kg 32kg 32kg23kg23kg 32kg23kg

Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais de 350 ml devem ser despachados e, 
dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.
* Entre em contato para informações sobre valores

Para a Classe Executiva também é permitido um item pessoal de até 2kg, 
com 40cm x 30cm x 15cm = 85cm
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Bagagem de mão

Classe Peso máximo Tamanho

Padrão Não há franquia

Plus/Flexi/Family

Embarque prioritário 
& 2 malas de bordo 1 volume de 10kg 115cm

55cm x 40cm x 20cm = 115 cm

Bagagem despachada

Não há franquia incluída *

10kg

* Há opções para aquisição de 10kg e 20kg, sendo o máximo permitido por passageiro de 2 
volumes de 20kg. 
Para viagens internacionais para os Estados Unidos, substâncias semelhantes a pó com mais 
de 350 ml devem ser despachados e, dependendo de seu conteúdo, podem ser proibidos. Isso 
entrou em vigor a partir de 30 de junho de 2018.

Todos os passageiros têm o direito de levar  um item pessoal, como bolsa, 
pasta ou mochila, com 40cm x 20cm x 25cm = 85cm.
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as               
melhores ofertas para sua viagem 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
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