
Bagagem de mão: 
Varia por companhia aérea (veja tabela mais abaixo). É importante ver o limite antes de comprar 
sua passagem, para aqueles que gostam de carregar mais bagagem de bordo, como eletrônicos, 
lembranças, etc. 
Além do limite de peso, tem restrição de itens. São dois itens, sendo o primeiro uma bolsa / sacola / 
mala de até 115cm de dimensão linear (some a altura + comprimento + largura), pode ser de roda 
ou sem rodas, de plástico, enfim, qualquer material e tipo, mas obedecendo ao limite de peso e 
dimensões. O segundo item tem que ser menor e caber na parte inferior do assento de avião: uma 
bolsa, câmera fotográfica, laptop, sobretudo, sacolas pequenas.**** Por razões de segurança nos 
aeroportos, a quantidade por ser alterada (reduzida). 
Se carregar três itens, dependerá da sorte… Nos Estados Unidos é mais difícil, porque a segurança 
dos Aeroportos também restringem o número de peças para duas.Deve-se ficar atento ao limite da 
bagagem de mão, que pode sofrer alterações (veja dimensões máximas da bagagem de mão mais 
abaixo). 
Vôos apenas no exterior, como vôos dentro dos EUA ou dentro da Europa adotam peso médio de 
10kgs. O uso desse peso é muito importante, pois a franquia gratuita de bagagem despachada é de 
20kgs ou 23kgs TOTAL para a classe econômica, além de algumas cobrarem para despachar cada 
mala. Por isso, sempre verifique se as dimensões de sua bagagem de mão atendem as 
especificações das companhias aéreas, se for utilizar um vôo domésticos nos EUA ou vôo dentro da 
Europa. 
Peso de bagagem: 

Companhia Aérea bagagem de mão 
Bagagem despachada – INÍCIO DA PASSAGEM PELO BRASI. 
VÁLIDO IDA E VOLTA se na mesma passagem  

 

American Airlines 18kgs 2peças x32kg, também se iniciadas nos EUA link | pdf 
United 22+tamanho 2peças x32kg, também se iniciadas nos EUA link | pdf 
Iberia 10kg. 2peças x32kg link | pdf 
Tap 6 2x 32kg (2pcs) link | pdf 

KLM/AirFrance/Alitalia 
12 | 8 
alitalia 

2x 32kg link | pdf 

Lufthansa 8  2x 32kg link | pdf 

TAM 5 
2x 32kg cada (Europa e EUA), também se 
iniciadas nos EUA |23kg TOTAL total (Am. 
Sul). Saindo da Europa: 2x23kgs 

link | pdf 

JAL 10 
2x 32kg. EUA e Japão. Limite linear de 2 
malas 273cm 

link | pdf 

Delta 18kgs 2x 32kg (EUA) link | pdf 
Lan 8 2x 32kg (EUA-Europa) | 23kg total (Am. Sul) link | pdf 
Para algumas cidades específicas da Europa, cada mala não pode ultrapassar os 32kgs: Florença, 
Valência, Reino Unido, Nova Zelândia, Bruxelas, mesmo se quiser pagar multa por excesso de 
peso. Outras companhias: AirChina 2x23kgs (excesso de peso: 34 a 40 Euros), excesso máximo 
45kgs. 

 


