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Bagagem despachada

A bagagem de porão (registrada, despachada) é transportada no compartimento de carga da
aeronave, sendo entregue à companhia aérea no balcão de check-in ou no ponto especial de
entrega de bagagem (o chamado “baggage drop-o� point”).

Cada companhia aérea determina individualmente o limite de peso e de número de bagagem
registrada. Para obter mais informações sobre os limites de bagagem das companhias aéreas
mais populares no Brasil, acesse seus respectivos sites.

A maioria das companhias aéreas brasileira determina que a bagagem despachada deve ser
paga, ou seja, a bagagem despachada não está mais incluída quando você faz a compra da
passagem aérea. Se quiser comprar bagagem despachada, você pode fazer isso na hora da
compra da passagem aérea ou posteriormente, entrando em contato com a nossa Central de
Atendimento.

Atenção!

A bagagem despachada que exceda os limites de�nidos pelos regulamentos será
considerada um excesso de bagagem, e deve ser paga de acordo com a tarifa em vigor.
Saiba mais clicando aqui. 
Caso transporte uma bagagem despachada grande ou sujeita a dano (como uma
bicicleta, uma prancha de surf, esquis, instrumentos musicais, etc.), você deve sinalizar
a bagagem à companhia aérea antes do voo e efetuar o pagamento de uma taxa
adicional. Esses equipamentos devem ser transportados seguindo algumas regras que
podem ser encontradas aqui.
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.
Saiba quais itens não são permitidos na bagagem registrada clicando aqui. 

Lembre-se! Não é aconselhado carregar na bagagem despachada objetos valiosos, tais como:
computador, máquina fotográ�ca, títulos �nanceiros, dinheiro, pedras e metais preciosos, chave,
joias, documentos públicos e comerciais. Leve esses objetos sempre na bagagem de mão.

ATENÇÃO: o peso máximo permitido para bagagem despachada é, geralmente, de 23 kg.

IMPORTANTE: Desde março de 2017, algumas tarifas não permitem bagagem despachada.
Recomendamos que consulte as regras antes de sua viagem. Se quiser saber mais sobre o que
muda, de acordo com as novas regras para viajar, clique aqui!

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Como arrumar a sua bagagem de avião
Como recolher a sua bagagem
Danos, extravio e perda de bagagem
Como levar alimentos frescos ou congelados no avião?
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