
A escolha correta da caixa de transporte vai garantir segurança, bem-estar 
ao seu pet e lhe evitar transtornos na hora do embarque. No mercado existem 
muitas marcas. Indicamos a caixa modelo Vari Kennel (fabricante: Petmate), 
referência internacional e com aprovação pelas companhias aéreas. A Vari 
Kennel tem qualidade superior e apresenta melhor ventilação, conforto e 
segurança ao animal. 

A loja Animal Fun, nossa parceira, tem todos os tamanhos de caixas e bolsas 
flexíveis para o transporte no compartimento de carga e na cabine.

www.animalfun.com.br

*As marcas de caixas não aprovadas ou de qualidade inferior são 
constantemente recusadas pelas companhias aéreas na hora do 
embarque, o que pode acarretar a perda do voo e despesas extras.

CAIXA DE 
TRANSPORTE

https://www.animalfun.com.br/produtos/


REQUISITOS 
DA CAIXA

• O animal deve conseguir dar um giro de 360º com folga 
dentro da caixa;

• O animal sentado, não pode encostar a cabeça no teto, 
devendo ter uma folga de aproximadamente 10 cm (entre 
a cabeça e teto);

• A caixa precisa ter janelas ou furos de ventilação nas laterais e no 
fundo;

• A caixa tem que ser montada com parafusos e não com travas de 
plástico;

• A porta deve ser de metal com trinco antifuga e travamento em 2 
ou 3 pontos;

• A caixa não pode ter rodinhas;
• O material deve ser de qualidade e resistente; 
• O modelo precisa cumprir os requisitos da IATA (Associação Internacional de 

Transportes Aéreos)

COMO ESCOLHER O TAMANHO DA CAIXA PARA O SEU PET

Comprimento: O animal com as quatro patas 
apoiadas no chão deve ser medido da ponta 
do focinho até a base do rabo

O tamanho da caixa depende da espécie, raça, idade e porte do pet.

Altura: O animal deve estar 
sentado. Você vai medir do 
topo da cabeça até o chão

ponta do 
focinho

base do 
rabo

cabeça

chão

*Nos casos em que a companhia aérea considerar a raça perigosa ou agressiva, ela 
poderá exigir a caixa de transporte fabricada em madeira industrializada ou metal. A 
Carga Viva Export  também fornece essas caixas. 



TAPETE HIGIÊNICO/
COMEDOURO/BEBEDOURO

Para o transporte internacional a caixa deve ter o tapete higiênico absorvível, o bebedouro 
e comedouro. Todos esses itens são fornecidos e instalados pela Carga Viva Export no 
aeroporto de origem.

Orientamos  que a alimentação e hidratação não sejam alteradas por causa da viagem.

O comedouro e bebedouro são afixados na porta e serão abastecidos durante o tempo que o 
pet estiver com a nossa equipe. Nos casos de trânsito/escala, o reabastecimento será feito 
pela companhia aérea.

É indicado que o proprietário forneça certa quantidade de ração, a qual o animal já esteja 
adaptado, para que ele seja alimentado.

*Para as raças de focinho curto (braquicefálicas) é 
recomendada uma caixa maior. Se você seguiu as 
orientações acima, e o pet se enquadrou na caixa de 
numeração 300, é indicado adquirir a de 400, uma 
numeração acima. Desta forma, garante-se melhor 
ventilação, segurança e conforto no transporte de raças 
braquicefálicas.

BRINQUEDOS E 
ACESSÓRIOS

Importante você saber que brinquedos, petiscos, guias, 
coleiras, roupas, lacinhos, camas, almofadas e outros 
objetos, NÃO SÃO PERMITIDOS NO CORPO DO ANIMAL 
E NA CAIXA DE TRANSPORTE. Eles serão removidos pela 
alfândega.

  contato@cargavivaexport.com.br 

  (11) 3254-7654

 www.cargavivaexport.com.br

 cargavivaexport

 cargavivaexport

base do 
rabo
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A Carga Viva Export atua há 20 anos no transporte internacional 
de diferentes tipos de animais e sabe como cuidar da viagem do seu 
pet com segurança e bem-estar! Nosso diretor e médico veterinário, 
Dr. Sandro Cancian (CRMV-SP 16283), é certificado pela IATA 
(International Air Transport Association) e a empresa é membro da 
IPATA (International Pet And Animal Transportation Association) e 
da ATA (Animal Transportation Association). 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 
DE PETS

 DOCUMENTAÇÃO 

COMPANHIA AÉREA

Os documentos e protocolos sanitários variam conforme os países de 
origem e destino. A Carga Viva Export  é especialista no assunto 
e cuida de todas essas exigências para você. Para embarcar o pet na 
data escolhida é importante você nos procurar com antecedência 
mínima de 45 dias. Alguns documentos e protocolos precisam de 
prazos e agendamento para execução, como o Certificado Sanitário 
Internacional, emitido pelo Ministério da Agricultura do país de origem.

A Carga Viva Export realiza o estudo e planejamento das melhores 
rotas, doméstica e internacional, e também a escolha das Companhias 
Aéreas buscando qualidade, segurança e o menor tempo de viagem. A 
data da viagem do pet deve ser definida com antecedência e junto com 
a nossa equipe. Assim, poderemos obter melhores tarifas e taxas.



LIBERAÇÃO ADUANEIRA
Durante a liberação aduaneira são realizados procedimentos alfandegários com 
vistorias física e documental do animal pelo Ministério da Agricultura, Receita 
Federal e Companhia Aérea. A Carga Viva Export realiza as liberações 
aduaneiras tanto na origem quanto no destino. 

As vistorias são realizadas pelos nossos despachantes aduaneiros que são 
especializados na liberação alfandegária de animais. É um processo técnico, 
detalhado e burocrático, que exige a experiência e conhecimento da nossa 
equipe para que o embarque do pet não corra o risco de ser cancelado. 

A complexidade da liberação alfandegária no aeroporto de destino varia de país 
para país. Para sua tranquilidade e comodidade sugerimos a contratação deste 
serviço e ainda oferecemos o pet táxi até o destino final (door to door). Ambos 
serviços são opcionais, solicite o orçamento. 

PET HOTEL
Quando o animal está em cidades distantes e utiliza o voo doméstico ele 
precisa chegar com pelo menos um dia de antecedência à cidade do aeroporto 
do voo internacional. A nossa equipe veterinária orienta que o animal descanse 
para a próxima etapa da viagem.

Caso seja necessário, temos parceria com estabelecimentos que oferecem toda 
a infraestrutura para acomodar o seu pet com conforto, higiene e atendimento 
médico veterinário. Disponibilizamos este serviço nas cidades de origem e 
destino.

PET TÁXI

A Carga Viva Export tem veículos 
exclusivos para o transporte de pets, 
com revestimento termoacústico,
ar-condicionado e difusor anti-stress, 
que proporciona um ambiente mais 
seguro e protegido ao animal. O 
animal coletado pela nossa Van chega 
ao aeroporto com comportamento tranquilo e calmo, diferente de quando ele 
chega com o proprietário. 

A despedida causa excitação e stress ao animal. Para minimizar este stress 
trabalhamos com um planejamento em todas as etapas do transporte, 
garantindo segurança e bem-estar ao seu animal. 



CONHECENDO O AVIÃO
O compartimento de carga do 
avião, diferente do que muita 
gente imagina, é um local 
seguro, com pressão, ventilação, 
iluminação e temperatura, 
controladas. A parede é antirruído 
e a caixa de transporte é fixada no 
assoalho da aeronave com cintas para não se movimentar durante o trajeto. 

Animais são sempre os últimos a serem embarcados na aeronave e os 
primeiros a serem retirados. Em países com temperaturas extremas um veículo 
da companhia aérea, com ar-condicionado, faz o transporte do animal no 
embarque ou desembarque até o terminal de cargas.

EQUIPE VETERINÁRIA E TÉCNICA

SEDAÇÃO

MEDICAÇÃO

Nossa equipe de veterinários e técnicos vai lhe orientar sobre o passo a passo 
da viagem, no embarque e desembarque, e sobre os documentos e exames 
necessários para o transporte internacional do seu pet. Ao contratar a Carga 
Viva Export você pode fazer uma videoconferência com um dos nossos 
veterinários para tirar dúvidas.

Contamos ainda com parcerias, no Brasil e exterior, com clínicas veterinárias 
aptas a realizar vacinações, tratamentos antiparasitários, microchipagem, 
sorologia para raiva e atestado de saúde do animal. 

O uso de sedativos e tranquilizantes não é permitido pelas companhias aéreas. 
Eles interferem nos sentidos vitais e no equilíbrio natural do animal, o que pode 
acarretar quedas e traumas.

Para o animal que necessita de medicação contínua, a Carga Viva Export 
tem uma equipe de veterinários que poderá manter o tratamento durante o 
embarque e desembarque. Comunique a nossa equipe sobre a necessidade do 
seu pet.


