Antes de Viajar

Acesso às salas de embarque: O acesso às salas de embarque é restrito aos passageiros portando cartões de embarque válidos da
companhia aérea. A inspeção no raio-X é feita em todas as bagagens de mão. É proibido portar objetos cortantes ou perfurantes (canivetes,
tesouras de unha etc.), que podem ser levados na bagagem despachada. Caso não sejam despachados, esses itens terão de ser descartados no
aeroporto. A inspeção dos passageiros no detector de metais é obrigatória, exceto para portadores de marca-passo (com documentação que
comprove a condição). Lembre-se de retirar dos bolsos as moedas, celulares, chaves e outros objetos metálicos, que devem passar pelo raio-X.
O passageiro também pode ter que retirar cintos ou sapatos que contenham partes metálicas para passar pelo detector. Não é permitido utilizar
carrinhos de bagagem na sala de embarque. Eles devem ser deixados antes da inspeção no raio-X. A área de raio-X está sob a jurisdição da
Polícia Federal. A operação do raio-X é realizada pela equipe da Infraero, sob a coordenação da Polícia Federal. Se tiver que sair da sala de
embarque, peça orientações a um funcionário do aeroporto para poder retornar, mas lembre-se de estar no portão de embarque no horário
determinado pela companhia aérea.
Bagagem de mão – Voos domésticos: Os limites da bagagem de mão são definidos por critérios de segurança para atender ao peso
máximo de decolagem do avião e ações preventivas de segurança a bordo. O passageiro que respeita os critérios da bagagem de mão agiliza
sua passagem pelo check-in, seu embarque e evita custos adicionais. Critérios: não pode ser maior que 115 cm (considerando altura +
comprimento + largura) e o peso máximo é de 5 kg. Excesso de peso ou tamanho: a companhia poderá exigir que a bagagem seja despachada
e o peso será considerado na franquia de 23 kg destinada a cada passageiro. Se houver excesso de bagagem, a empresa aérea é autorizada a
cobrar, e o valor pode chegar a 0,5% da tarifa cheia por quilo de excesso. A companhia também poderá negar o excesso de bagagem ou
transportá-la em outro voo. Itens proibidos na bagagem de mão: objetos cortantes ou perfurantes (canivetes, tesouras de unha etc.). Esses
itens só devem ser levados na bagagem despachada. Caso contrário, o passageiro poderá ter de descartá-los no aeroporto. Para mais
informações sobre itens proibidos, consulte a empresa aérea.
Bagagem de mão – Voos internacionais: Os limites da bagagem de mão são definidos por critérios de segurança, para atender ao peso
máximo de decolagem do avião e ações reventivas de segurança a bordo. O passageiro que respeita os critérios da bagagem de mão agiliza sua
passagem pelo check-in, seu embarque e evita custos adicionais. Voos internacionais Critérios: alguns itens permitidos em voos domésticos não
são liberados para voos internacionais porque dependem das normas vigentes no país de destino. Consulte a empresa aérea com antecedência.
Itens proibidos na bagagem de mão: objetos cortantes ou perfurantes, como canivetes, tesouras de unha etc. Esses itens só devem ser levados
na bagagem despachada. Caso contrário, o passageiro poderá ter de descartá-los no aeroporto. O transporte de líquidos em voos internacionais
deve atender às normas abaixo: • Líquidos, géis e pastas devem ser conduzidos em um saco plástico de até 20 cm x 20 cm (1 litro),
apresentados na inspeção do raio-X separadamente da bagagem. Cada recipiente não pode exceder o volume de 100 ml. Líquidos em frascos
acima de 100 ml não podem ser transportados, mesmo que parcialmente cheios. • Perfumes, bebidas e outros líquidos adquiridos no Free Shop
precisam estar embalados em sacola selada e acompanhados das notas fiscais do dia do voo. Essa medida não garante a aceitação da
embalagem selada por outros países. No caso de conexão, consulte a empresa aérea sobre a possibilidade de retenção do seu produto por
autoridades estrangeiras. • Medicamentos somente com prescrição médica e apresentação da receita no momento da inspeção de raio-X. •
Alimentação de bebês ou líquidos especiais (sopas, xaropes, soro etc.), apenas na quantidade a ser utilizada durante o voo, incluindo eventuais
escalas, e apresentados na inspeção de raio-X preventiva de segurança a bordo. O passageiro que respeita os critérios da bagagem de mão
agiliza sua passagem pelo checkin, seu embarque e evita custos adicionais.
Check-in via Internet (com e sem ba gagem): Sem bagagem: imprima o cartão de embarque e siga diretamente para o portão de
embarque indicado pela companhia aérea, no horário informado pela empresa (que varia entre 30 e 40 minutos antes do horário do voo).
Mantenha em mãos um documento de identificação com foto, que deverá ser apresentado ao funcionário da companhia aérea no momento da
chamada para embarque na aeronave. Com bagagem: compareça ao balcão de checkin da companhia no horário informado, em tempo hábil de
identificar-se, despachar a bagagem e apresentar-se no portão designado, no horário informado pela empresa. Mantenha em mãos um
documento de identificação com foto, que deverá ser apresentado ao funcionário da companhia aérea no momento da chamada para embarque
na aeronave. O cumprimento de horários é necessário para manter os voos pontuais. Por isso, se não se apresentar nos horários determinados,
a companhia poderá recusar o embarque do passageiro para não atrasar a decolagem.
Documentos para o check-in: Antes de seguir para o aeroporto, verifique a documentação. Todos os documentos devem possuir foto que
permita a identificação do passageiro: Voos domésticos: originais ou cópias autenticadas • Identidade ou carteira nacional de habilitação
(mesmo que vencida), ou carteira de identidade emitida por conselho ou federação profissional, com fotografia (OAB, CREA e outras), ou
carteira de trabalho, ou passaporte nacional, ou cartões de identificação expedidos pelos Poderes Judiciário e Legislativo federal ou estaduais;
ou documento expedido por Ministério ou órgão subordinado à Presidência da República; ou licenças de piloto, comissário, mecânico de voo e
despachante operacional de voo emitidas pela Anac. • Para crianças e adolescentes é aceita a certidão de nascimento (original ou cópia
autenticada). Em caso de viagem com apenas um dos pais ou desacompanhado, verifique as exigências da Vara da Infância e da Juventude da
localidade de embarque. • Em caso de furto, roubo ou extravio de documento, será aceito o boletim de Ocorrência emitido há menos de 60
dias. Voos internacionais: somente documentos originais • Passaporte válido ou documento legal de viagem aceito pelo país de destino
(consulte a Polícia Federal sobre acordos de documentação para alguns países). • Visto do país de destino (caso seja exigido no país). • Para
crianças e adolescentes: passaporte válido ou documento legal de viagem aceito pelo país de destino. Em caso de viagem com apenas um dos
pais ou desacompanhado, verifique as exigências da Vara da Infância e da juventude da localidade de embarque.
Estacionamento no aeroporto: Os estacionamentos dos aeroportos são administrados por empresas privadas que concorrem em licitações
públicas para prestar o serviço. Os valores não são tabelados e são estabelecidos por cada empresa de acordo com o mercado. Todos os
estacionamentos possuem seguro obrigatório para proteger os veículos. Por prestar um serviço em área pública, os estacionamentos dos
aeroportos funcionam em regime fiscal diferenciado e não são obrigados a fornecer nota fiscal.
Excesso de bagagem: Nos voos domésticos, a empresa aérea é autorizada a cobrar excesso de bagagem sempre que a franquia por
passageiro for excedida (23 kg nos voos domésticos). O valor pode chegar a 0,5% da tarifa cheia por quilo de excesso. A companhia também
poderá negar o excesso de bagagem ou transportá-la em outro voo para respeitar as normas de segurança sobre o peso máximo de decolagem
das aeronaves. Consulte a companhia aérea sobre a franquia nos voos internacionais, que varia conforme o destino. No caso de excesso de
bagagem em voos internacionais, consulte a empresa aérea sobre os valores cobrados.
Franquia de bagagem (voos domésticos e internacionais): A franquia de bagagem é definida por critérios de segurança, para atender
ao peso máximo de decolagem do avião. O passageiro que respeita o limite de franquia de bagagem agiliza sua passagem pelo check-in e evita
custos adicionais. Voos domésticos: cada passageiro, seja adulto ou criança, tem direito a despachar até 23 kg de bagagem, em um ou mais
volumes, inclusive bagagem especial (pranchas de surfe, instrumentos musicais e outros). Animais domésticos que viajam no porão da
aeronave não estão incluídos na franquia de 23 kg. Voos internacionais: a franquia de bagagem varia de acordo com o destino. Consulte a
companhia aérea com antecedência.
Fumar no aeroporto: Nas áreas cobertas, é expressamente proibido fumar. Além disso, observe as legislações estaduais e municipais
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antifumo, que proíbem o fumo em área pública.
Horários de check-in e de embarque: Apresente-se para check-in com no mínimo 1 hora de antecedência para voos domésticos e 2 horas
para voos internacionais. Após o check-in, esteja no portão designado no horário estipulado no seu cartão de embarque. O cumprimento de
horários é necessário para manter os voos pontuais.Por isso, se não se apresentar nos horários determinados, a companhia poderá recusar o
embarque do passageiro para não atrasar a decolagem. Vale destacar que a Infraero fornece os balcões para a realização do check-in. O
atendimento e a organização das filas ficam por conta das companhias aéreas.
Horário de verão e fuso horário: Os sites das companhias aéreas e os bilhetes informam a hora local, tanto na origem quanto no destino.
Por isso, não é necessário calcular fuso horário ou horário de verão. Se tiver dúvidas, consulte a companhia aérea.
Infraestrutura e tarifa: Pistas, pátios de aeronaves, salas de embarque, elevadores, escadas rolantes, ar-condicionado, sistema de som e
limpeza são alguns dos itens que são de responsabilidade da administração aeroportuária. Para o conforto dos passageiros, os aeroportos
contam com cadeiras nas salas de embarque e sanitários limpos regularmente, além de fraldários e instalações acessíveis a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. As tarifas são cobradas pelas empresas aéreas e repassadas à Infraero para manutenção da infraestrutura
aeroportuária. Parte do valor é repassada à Aeronáutica pela prestação do serviço de auxílio à navegação aérea.
Itens de valor na bagagem: Na bagagem a ser despachada, o passageiro deve evitar transportar bens de valor (como joias ou
eletroeletrônicos). Se houver essa necessidade, é possível declarar o valor dos bens transportados ainda no check-in, basta solicitar o formulário
à empresa aérea que se responsabilizará belos bens declarados mediante taxa a ser cobrada no ato de confirmação dos bens. Consulte os
valores com a companhia aérea.
Troca de aeronave: Em alguns casos, o passageiro pode ser impedido de embarcar no voo que havia planejado: • Manutenção não
programada: todas as vezes que uma aeronave chega a um aeroporto, ela é inspecionada pela equipe de manutenção da companhia aérea. Se
for preciso qualquer tipo de manutenção não programada, será preciso trocar os passageiros de avião e nem sempre a companhia dispõe de
aeronave reserva no local. Dessa forma, os passageiros terão que ser reacomodados em outros voos. • Aeronave em outro aeroporto: um avião
pernoita normalmente em um aeroporto de menor movimento e, quando inicia sua jornada, percorre várias cidades. Se um aeroporto
amanhece fechado por mau tempo, aquele avião poderá não decolar. Isso cria um efeito cascata, já que os passageiros nos outros aeroportos,
que também aguardavam por aquele avião, terão que ser reacomodados em outros voos. Caso algum desses problemas ocorra, a companhia
aérea deve informar o passageiro e providenciar assistência, além de ações para reembarque ou reembolso. Ver os itens overbooking”, “Voo
Atrasado” e “Voo Cancelado” neste Guia.
Overbooking (preterição de passageiro): Ocorre quando uma empresa vende mais assentos do que os disponíveis no avião, considerando
que uma parte dos passageiros, por alguma razão, não se apresentará para viajar (no show). Mas se todos os passageiros comparecerem para o
voo, os excedentes terão que ser reacomodados em outros voos. Pela legislação da aviação civil em vigor no Brasil, inicialmente a companhia
aérea deve buscar oferecer compensações ao passageiro (bilhetes extras, milhas, diárias em hotéis, entre outras providências) para que ele
aceite embarcar em outro voo. Caso o passageiro não aceite as compensações, a companhia aérea deverá oferecer reacomodação imediata e
prioritária no próximo voo disponível – próprio ou de outra empresa. O passageiro pode ainda optar por outra modalidade de transporte. É
possível também solicitar reembolso integral do bilhete. Neste caso, a devolução do valor deverá ser imediata, respeitandose o prazo e o meio
de pagamento. Caso a reacomodação gere atraso, a companhia aérea deve prestar assistência material ao passageiro. Consulte o item
“Assistência material em caso de atraso, cancelamento ou preterição” neste Guia.
Restaurantes e lojas no aeroporto: Os estabelecimentos de serviços, alimentação, entretenimento e lojas nos aeroportos possuem
concessão para atuar mediante licitação pública. Os preços não são tabelados, cabendo a cada estabelecimento comercial a definição dos
preços.
Sala de embarque dos aeroportos: Para o conforto dos passageiros, os aeroportos contam com cadeiras nas salas de embarque e sanitários
limpos regularmente, além de fraldários e instalações acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Não é permitido utilizar
carrinhos de bagagem na sala de embarque. Eles devem ser deixados antes da inspeção no raio-X.
Segurança do passageiro: Dentro das áreas restritas, como pátio de aeronaves, salas de embarque e desembarque e dentro das aeronaves,
o passageiro deve relatar qualquer ocorrência à companhia aérea. Nas demais áreas públicas, o passageiro deve informar à administração local
da Infraero e registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Enquanto estiver no aeroporto, o passageiro deve estar sempre atento a seus
pertences. Caso necessite, ele deve procurar o serviço de Achados e Perdidos do aeroporto. A presença de vendedores e pedintes não é
autorizada.
Solicitar atendimento especial: São considerados passageiros com necessidade de atendimento especial: crianças desacompanhadas,
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, idosos e obesos. Esses passageiros deverão
avisar a empresa aérea sobre suas necessidades no ato da compra da passagem, até mesmo pela internet, ou com antecedência mínima de 48
horas antes do embarque. Pessoas que necessitam de atendimento especial também têm direito a atendimento preferencial no check-in e no
embarque. Já o desembarque dessas pessoas é feito por último, exceto nos casos em que o tempo disponível para a conexão ou outro motivo
justifique a priorização.
Troca de portão de embarque: Os portões de embarque podem sofrer alterações devido à acomodação das aeronaves nos pátios em função
de uma maior comodidade para o passageiro ou do cumprimento dos horários dos voos. O passageiro deve ficar atento aos avisos sonoros sobre
as chamadas para embarque.
Viajar com animais domésticos: O transporte de animais domésticos pode ser autorizado no interior ou no porão da aeronave, conforme as
regras de cada companhia. O serviço não está incluído no preço da passagem e a solicitação e consulta de preços deve ser feita com
antecedência para a empresa aérea. Caso o transporte de animais seja autorizado pela empresa aérea, é necessário apresentar para embarque
o atestado de sanidade do animal, fornecido pela Secretaria de Agricultura estadual, pelo posto do Departamento de Defesa Animal ou por
médico veterinário. Dependendo do porte do animal ou raça, ele deve usar focinheira para ter acesso ao terminal do aeroporto. Exceção para os
cães-guias, evidamente documentados.
Viajar com produtos agropecuários: O Ministério da Agricultura é responsável pela vigilância agropecuária internacional – Vigiagro. Caso
haja interesse em transportar produtos agropecuários, especialmente em voos internacionais com destino ao Brasil, consulte previamente os
postos da Vigiagro nos aeroportos internacionais. Atenção para os principais produtos agropecuários que não podem ingressar no Brasil sem
autorização prévia e/ou certificação sanitária: frutas e hortaliças frescas; insetos, caracóis, bactérias e fungos; flores, plantas ou partes delas;
bulbos, sementes, mudas e estacas; animais de companhia como cães e gatos; aves domésticas e silvestres; espécies exóticas, peixes e
pássaros ornamentais, abelhas; carne de qualquer espécie animal, in natura ou industrializada; leite e produtos lácteos; produtos apícolas; ovos
e derivados; pescados e derivados; sêmen, embriões, produtos biológicos, veterinários (soro, vacinas); terras; madeiras não tratadas;
agrotóxicos; material biológico para pesquisa científica; entre outros.
Viajar com crianças e adolescentes: Atenção para as normas, principalmente nos casos de viagem com apenas um dos pais ou
desacompanhados. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa
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autorização judicial. Essa autorização é dispensada quando a criança estiver acompanhada de um dos pais. Além disso, é possível que crianças e
adolescentes viajem desacompanhados de ambos os pais, desde que observadas as exigências legais. Consulte a empresa aérea com
antecedência e verifique o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, além das exigências da Vara da Infância e da Juventude da
localidade de embarque. Voos domésticos Verifique os documentos necessários para embarque no item “Documentos para o check-in – voos
domésticos” neste Guia. Em caso de viagem com apenas um dos pais ou desacompanhado, verifique as exigências da Vara da Infância e da
Juventude da localidade de embarque. Franquia de bagagem: nos voos domésticos, crianças e adolescentes têm direito à mesma franquia de
bagagem dos adultos. Consulte o item “Franquia de bagagem” neste Guia. Voos internacionais Verifique os documentos necessários para
embarque no item “Documentos para o check-in – voos internacionais” neste Guia. Atenção especial à obrigatoriedade de documentos originais
e de visto exigido por determinados países. Em caso de viagem com apenas um dos pais ou desacompanhado, verifique as exigências da Vara
da Infância e da Juventude da localidade de embarque. Franquia de bagagem: nos voos internacionais, a franquia de bagagem varia de acordo
com o destino. Consulte a companhia aérea com antecedência.
Voo atrasado: Pela legislação da aviação civil em vigor no Brasil, caso o voo atrase, o passageiro tem prioridade na reacomodação em
relação aos que ainda não adquiriram passagem. Ele pode solicitar reembolso integral do bilhete a partir de 4 horas de atraso e a devolução
será imediata, respeitando-se o prazo e o meio de pagamento. Existe, ainda, a opção para remarcação do voo para data e horário de
conveniência do passageiro após 4 horas de atraso. A companhia aérea deve prestar assistência material em caso de atraso de voo. Consulte o
item “Assistência material em caso de atraso, cancelamento ou preterição” neste Guia. Em caso de atrasos em aeroportos de outros países,
mesmo que a companhia aérea seja brasileira, consulte a legislação local a respeito de assistência, reacomodação e reembolso. Também é
possível acompanhar os horários de chegadas e partidas pelo site na internet http://www.infraero.gov.br/voos/index.aspx.
Voo cancelado: Pela legislação da aviação civil em vigor no Brasil, caso o voo seja cancelado, a companhia aérea deve providenciar
imediatamente a reacomodação do passageiro no próximo voo disponível, próprio ou de outra companhia. O passageiro tem prioridade na
reacomodação em relação aos que ainda não adquiriram passagem e pode optar por outra modalidade de transporte. Ele pode também solicitar
reembolso integral do bilhete. A devolução do valor será imediata, respeitando-se o prazo e o meio de pagamento. A companhia aérea deve
prestar assistência material em caso de cancelamento. Sobre o assunto, consulte o item “Assistência material em caso de atraso, cancelamento
ou preterição” neste Guia. Em caso de cancelamentos em aeroportos de outros países, mesmo que a companhia aérea seja brasileira, consulte
a legislação local a respeito de assistência, reacomodação e reembolso. Também é possível acompanhar os horários de chegadas e partidas pelo
site na internet http://www.infraero.gov.br/voos/index.aspx.
Assistência material em caso de atraso, cancelamento ou preterição: A legislação da aviação civil em vigor no Brasil determina que
a companhia aérea deve prestar assistência material ao passageiro nos casos de atraso, cancelamento e preterição de embarque: 1 hora:
facilidade de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet e outros. 2 horas: alimentação. Após 4 horas: acomodação em local
adequado e, quando necessário, serviço de hospedagem. A assistência é devida, no que couber, inclusive ao passageiro que já estiver a bordo
da aeronave em solo e sem acesso ao terminal. A companhia aérea deve disponibilizar informações sobre o serviço contratado e suas eventuais
alterações, além de disponibilizar panfletos informativos dos direitos assegurados na regulamentação.
* As informações contidas neste guia foram integralmente retiradas do site da Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária)
uma empresa pública federal brasileira de administração indireta, vinculada ao Ministério da Defesa. www.infraero.gov.br e englobam alguns
direitos e deveres dos passageiros usuários do transporte aéreo.
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