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O que é proibido e permitido ser levado na mala
numa viagem de avião?

Por razões de segurança, as normas internacionais determinam quais os itens que não são
permitidos no transporte aéreo. Além disso, existem itens que podem ser transportados
somente na bagagem despachada e não podem ser levados a bordo da aeronave
na bagagem de mão.
As normas para o transporte de diferentes tipos de itens também podem variar
dependendo da companhia aérea e do país para o qual se viaja. A lista abaixo é apenas de
caráter ilustrativo. Os agentes de segurança do aeroporto têm o direito de solicitar a
remoção de quaisquer itens da sua bagagem de mão ou registrada. Veja nosso guia com
tudo sobre bagagem de avião e tire suas dúvidas, caso necessite.

Objetos pontiagudos

Tipos de objetos

Bagagem de mão

Registrada

Navalha, lâmina de barbear

NÃO

SIM
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Sapatos de salto alto

SIM

SIM

Alicates de unhas e cutículas

NÃO

SIM

Agulhas de tricô e crochê

NÃO

SIM

Depiladores e lâminas

NÃO

SIM

Facas, tesouras

NÃO

SIM

Bisturis

NÃO

SIM

Seringas e agulhas

NÃO

SIM

Picadores de gelo, saca-rolhas

NÃO

SIM

Machados, machadinhas

NÃO

SIM

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Desodorantes em aerossol

NÃO

SIM

Cosméticos e medicamentos
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Esmaltes ou removedor de esmaltes (com

SIM, em embalagens

exceção de inflamáveis)

de até 100 ml

SIM

SIM. Medicamentos
líquidos podem ser
transportados em
quantidades
superiores a 100 ml,
caso forem
indispensáveis ao
passageiro por razões
de saúde durante a
viagem. Esses
Medicamentos

medicamentos devem

SIM

ser apresentados
separadamente ao
agente que executa o
controle de segurança.
Medicamentos em
comprimido podem
ser levados - caso
seja tarja preta, é
necessário apresentar
receita médica.

Óleos de banho, loções hidratantes

SIM, em embalagens
de até 100 ml

Pasta de dentes, enxaguante bucal

SIM, em embalagens

Removedor de maquiagem, tônicos, loções

SIM, em embalagens

de limpeza facial

de até 100 ml

Gloss, base líquida

xampus, condicionadores, sabonete, géis

de até 100 ml

SIM, em embalagens
de até 100 ml

SIM, em embalagens
de até 100 ml

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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SIM, em embalagens

Rímel de base líquida

SIM

de até 100 ml

SIM, em embalagens

Géis e spray para cabelo

SIM

de até 100 ml

* Líquidos somente podem ser transportados na bagagem de mão em embalagens
individuais de até 100 ml. Somadas todas as embalagens, você não pode ter mais de um litro
em líquidos.

Alimentos e bebidas

Tipo de objeto

Álcool e outros líquidos
adquiridos na área duty free

Álcool e outros líquidos não
adquiridos na área duty free

Bagagem de mão

Bagagem registrada

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

SIM

Bolos, biscoitos, bolachas,
salgadinhos, nozes, chocolate,
barras de cereal

Iogurte

SIM*, em embalagens de até
100 ml

Temperos orientais (forma

SIM, em embalagens de 100

líquida, molhos)

ml

Queijos

SIM*

SIM*

SIM

SIM*
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Fiambre, embutidos, carne
embalada, carnes e patês

SIM*

SIM*

SIM*

SIM*

SIM

SIM

enlatados

Verduras, frutas

Sopas, cremes à base de
amido, temperos em pó

Atenção*: Alguns países proíbem o transporte de produtos alimentares não industrializados e frescos
no seu território. Por exemplo, os EUA ou a Austrália não permitem a entrada da maioria das verduras,
frutas, sementes e produtos de origem animal. Esses produtos 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.

Equipamentos esportivos e de lazer

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

NÃO

NÃO

Skate

NÃO

SIM

Arpões, lanças, balestras

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Botijões de gás propano ou
butano

Tacos de golfe, bastões de
esquis, hóquei no gelo, de
marcha
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Bolas de boliche

SIM

SIM

Lanternas a gás

NÃO

NÃO

Patins

NÃO

SIM

Iniciador de fogo

NÃO

NÃO

Flechas e dardos

NÃO

SIM

Vara de pesca

NÃO

SIM

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Máquinas fotográficas

SIM

SIM

SIM

SIM

GPS, pager

SIM

SIM

Câmeras filmadoras

SIM

SIM

Equipamentos eletrônicos

Acessórios de fotografia, sem
pontas pontiagudas
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Telefones celulares

SIM

SIM

Laptop

SIM

SIM

MP3, DVD, CD

SIM

SIM

SIM

SIM

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Facões

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Chapinha, secador, escova
modeladora de cabelos

Ferramentas

Pequenas ferramentas com
pontas afiadas

Partes de carros, tais como
discos da embreagem ou do
freio

Cabos de aço, algemas

Martelos, martelinhos, pés-decabra
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Ferramentas universais

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Bagagem de mão

Bagagem registrada

NÃO

SIM*

NÃO

SIM*

NÃO

SIM

NÃO

SIM

Balestra

NÃO

SIM

Pistolas, metralhadoras

NÃO

SIM

(multitool)

Canivetes com lâmina
dobrável

Furadeiras, chaves de fenda

Armas

Tipo de objeto

Munições, balas, cartucho
gerador de fumaça

Armas e espingardas

Armas usadas em artes
marciais

Maçaricos, catapultas,
estilingues
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Atenção*: O transporte de qualquer arma deve ser declarado à companhia aérea no momento do
check-in.

Materiais explosivos e inflamáveis

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Detonadores, fusíveis

NÃO

NÃO

Dinamite

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Material pirotécnico, fogos de
artifício

Granadas, minas, espoleta,
pólvora

Gás, botijões de gás

Combustível líquido e outros
líquidos inflamáveis

Substâncias químicas e tóxicas

Tipo de objeto
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Sprays paralisantes

NÃO

NÃO

Extintores de incêndio

NÃO

NÃO

Ácidos, sodas

NÃO

NÃO

Materiais radioativos

NÃO

NÃO

Gases comprimidos

NÃO

NÃO

Venenos

NÃO

NÃO

Tipo de objeto

Bagagem de mão

Bagagem registrada

Prancha de surf e windsurf

NÃO

SIM

Prancha de snowboard, esquis

NÃO

SIM

Bagagem especial

Instrumentos musicais

Flores

SIM, dependendo das
dimensões

SIM

SIM

SIM
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Bicicleta

NÃO

SIM

Equipamento de mergulho

NÃO

SIM

Carrinho de bebê

NÃO

SIM

IMPORTANTE: Segundo as novas regras de bagagem, despachar bagagem aérea pode ser
um serviço pago. Clique aqui para saber mais.
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.

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

Veja também:

Este artigo tem as informações que você estava procurando?

Sim

|

Não
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