
 

 

 

Explore Viagens - CNPJ 14.450.505/0001-62 
 

(12) 3206-9667 / (12) 98229-0030 

 

Rua Andaraí, nº400 – Interior da Loja Decathlon  

Jardim Satélite, São José dos Campos, SP - CEP: 12.230-290 
 

atendimento2@exploreviagens.com.br 

 

www.exploreviagens.com.br 

 

Fique atento e tenha um embarque tranquilo! 

A fiscalização da bagagem de mão nos aeroportos brasileiros está mais rígida, e agora, todas as 

bagagens serão medidas e pesadas antes de serem liberadas para embarcar. 

 

A triagem é feita antes do raio X, com o auxílio de uma caixa como gabarito. E caso não estejam nos 

tamanhos e pesos adequados, os clientes serão orientados a retornar ao check-in e providenciar o 

pagamento e despacho da bagagem. 

  

 

  

*Regras válidas para as companhias Azul, Gol e Latam, em voos nacionais e internacionais. Fonte: Abear 

(Associação Brasileira das Empresas Aéreas). 

 

Aerolíneas Argentinas 

Em voos do Brasil para a América do Sul, a franquia é de uma de 23 kg na classe Economy e de 

duas de 23 kg na classe Club Economy. Para viagens para e do Brasil até a Espanha ou Itália, 

inclui-se no bilhete uma peça de 23 kg na classe econômica. Já para os Estados Unidos, México 

e República Dominicana, inclui-se no bilhete duas peças de 23kg. 

Aeroméxico 

Os voos que tem como origem ou destino o Brasil poderão despachar duas peças de 23 kg 

cada na classe econômica e três peças de 32 kg cada na classe Premier. 

Air Canada 

Mantém a franquia de duas peças de 32 kg gratuitas para todos os voos com saída e destino 

no Brasil. 

Air China 

Nos voos para as Américas (exceto Havaí), Japão, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, 

Austrália e Nova Zelândia, a franquia é de duas bagagens de 23 kg na classe econômica 
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Air Europa 

Com viagens de ou para o Brasil, a franquia é de uma bagagem de 23kg para a classe Turística. 

Air France 

Para viagens de ida e volta cujo primeiro voo decola do Brasil, passageiros podem despachar, 

sem custo, duas malas de 23 kg na categoria Economy. Na primeira classe a franquia é três 

peças de 32 kg e, na executiva, duas de 32 kg. 

Alitalia 

Voos desde o Brasil têm franquia de duas peças de 23 kg em classe econômica e duas de 32 kg 

em classes econômica Premium ou Executiva. Já em voos com destino ao Brasil, os passageiros 

da classe econômica têm direito a uma mala de 23 kg, enquanto os da econômica Premium e 

Executiva têm duas malas de 23 kg e duas de 32 kg, respectivamente. 

 


